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FILOSOFIE �I �TIIN�E POLITICE 
PHILOSOPHY AND POLITICAL SCIENCE 

 
Ion Rusandu, Pantelimon Varzari 

 
ELITA POLITIC& MOLDOVENEASC&: ÎNTRE DEZIDERATE %I REALITATE 

 
Recenzent: Victor Juc, doctor în filosofie, conferen�iar cercet�tor. 
 
In the present article it is analyzed the place and the role of the Moldovan political elite 

into the process of the democratic transition. The current piece of writing makes a close study of 
the aspects of edification and consolidation of the new elite, studies the quality and the 
professionalism of the leaders, and emphasizes the criterions of efficacy and functionality of the 
political class. These and other problems are investigated from the Republic of Moldova’s 
European integration perspective. 

 
Elita politic� are o importan�� deosebit� în determinarea vectorului dezvolt�rii 

societ��ii, fiindc� în mâinile acestui grup de persoane se afl� concentrat� influen�a 
politic� �i întreaga putere decizional�. Transform�rile social-economice �i politice ale 
oric�rei societ��i depind în mare m�sur� de activitatea �i comportamentul elitei politice, 
de calitatea ei (de profesionalismul, de competen�a, de abilit��ile membrilor acesteia), iar 
în unele cazuri sunt condi�ionate �i de schimbarea elitei puterii (termen apud Ch. W. 
Mills), care ar propune o nou� ideologie de ac�iuni politice. La rândul lor, modific�rile 
din sistemul politic al societ��ii genereaz� nu doar schimb�ri în compozi�ia elitei politice, 
dar modific� �i procesul de activitate politic� al acesteia sau chiar remodeleaz� 
comportamentul ei în func�ie de circumstan�ele create (cazul frac�iunii parlamentare 
majoritare a PCRM la ultimele dou� alegeri parlamentare). 

Procesul politic din Republica Moldova reprezint� o gam� bogat� de interac�iuni 
politice ale subiec�ilor, purt�torilor �i institu�iilor puterii. Ace�tia ac�ioneaz� pe baza 
anumitor roluri �i func�ii prescrise în actele �i normele legislative ale ��rii, dar �i 
imprimate în cultura politic�, în tradi�ii, în mentalitatea societ��ii, în particularit��ile ei de 
dezvoltare etc. Subiec�ii procesului politic, precum �i institu�iile puterii posed� un 
comportament politic diferen�iat �i chiar contradictoriu dat fiind motivele acestui 
comportament, obiectivele �i sarcinile urm�rite. 

Elita politic� moldoveneasc�, unul din principalii subiec�i din câmpul politic 
autohton, întruchipeaz� în mare m�sur� procesele �i contradic�iile obiective ce 
caracterizeaz� realitatea noastr� politic�, economic� �i social�. Este vorba despre 
dificult��ile realiz�rii vectorului dezvolt�rii ��rii noastre, despre g�sirea mecanismelor 
dialogului social între putere �i societate, despre problemele compromisului social-politic 
între diferi�i actori ai procesului politic. Contradic�iile amintite vizeaz� �i dezam�girea 
cet��enilor în promovarea unor reforme economico-sociale, pierderea încrederii 
majorit��ii popula�iei în transform�rile democratice reale, cre�terea pr�pastiei între cele 
dou� poluri ale societ��ii – boga�i �i s�raci – cu toate consecin�ele ce reies de aici �i 
discrepan�a care a ap�rut între societatea politic� �i societatea civil�. 

Factorii enumera�i complic� �i mai mult formarea �i consolidarea unei noi elite 
politice, influen�eaz� negativ asupra mecanismelor dezvolt�rii �i recrut�rii ei, asupra 
eficacit��ii activit��ii întregii clase politice moldovene�ti. De aceea calitatea elitei 
depinde, în primul rând, de derularea tranzi�iei democratice (economice, politice �i 
sociale) în �ara noastr�, de nivelul bun�st�rii societ��ii �i de calitatea vie�ii cet��enilor. La 
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rândul s�u, calitatea elitei exercit� o influen�� deosebit� asupra st�rii societ��ii �i 
dinamicii ei de dezvoltare. Aceast� interrela�ie între elit� �i societate determin�, în cea 
mai mare m�sur�, func�ionalitatea elitei politice �i, totodat�, eficacitatea procesului 
tranzi�ional în �ara noastr�. 

Rolul elitei politice este sporit în perioada actual� de tranzi�ie democratic� a 
societ��ii moldovene�ti, în perioada când actuala guvernare politic� încearc� de la 2001 
încoace, nu f�r� succes, s� realizeze mai multe priorit��i na�ionale. Desigur, clasa politic� 
guvernant� în activitatea sa ia în calcul rezultatele ob�inute de primele elite politice de 
pân� la sfâr�itul anilor ’90 ai secolului XX, dar �i lacunele comise de acestea. 

Amintim c� Republica Moldova, ca �i alte ��ri postcomuniste[1], a declan�at mai 
multe tranzi�ii, îns� trei dintre ele sunt mai semnificative pentru configurarea unui nou tip 
de organizare a societ��ii noastre. Prima este tranzi�ia politic�, care a înlocuit sistemul 
politic comunist, bazat pe partidul politic unic, cu sistemul politic democratic, bazat pe 
pluripartidism �i alegeri libere �i a reconstruit institu�iile politice �i administrative ale 
statului. A doua este reprezentat� de tranzi�ia economic�, cel de-al treilea tip al tranzi�iei 
este cea social�, în care institu�iile economiei de pia�� au înlocuit fostele institu�ii ale 
economiei centralizate �i planificate, proprietatea privat� �i-a redobândit drepturile sale 
legitime de func�ionare, reformele structurale îns� nu au prea avut sor�i de izbând�, iar 
politicile sociale promovate de cele zece guverne care s-au perindat în 15 ani de 
independen�� a ��rii noastre bat deocamdat� pasul pe loc. Toate aceste trei tranzi�ii 
(tranzi�ia politic� spre o democra�ie viabil�, tranzi�ia economic� �i cea social� spre 
economia de pia�� func�ional�) au fost coordonate politic, principalul actor fiind elita 
politic�. Aflându-se sub impactul anumitor factori interni �i externi, aceasta a ini�iat 
transform�ri radicale pe cele trei dimensiuni ale tranzi�iei posttotalitare. 

Mai mul�i autori din �ara noastr� au depistat �i au argumentat cauzele ineficacit��ii 
tranzi�iei democratice[2]. Incoeren�a �i tergiversarea în promovarea reformelor 
democratice, lipsa competen�ei �i a profesionalismului din partea structurilor de putere în 
realizarea lor, absen�a unui control strict din partea societ��ii civile asupra îndeplinirii 
deciziilor adoptate, necoordonarea ac�iunilor între structurile puterii de stat, predominarea 
intereselor egoiste personale, de grup, clientelare asupra celor ob�te�ti etc. sunt 
principalele motive subiective ale ineficacit��ii amintite. Pe lâng� acestea, pot fi invocate 
�i cauze obiective, care au avut un impact negativ asupra dinamicii transform�rilor 
politice �i economico-sociale. Procesele tranzi�iei actuale la democra�ie sunt foarte 
complexe �i dificile, de o natur� unic� �i f�r� precedent, cu elemente definitorii �i 
decisive de discontinuitate, ce contravin factorului democratic autentic, procese cu mari 
�i permanente riscuri, cu efecte sociale deseori nea�teptate. În linii mari, din punct de 
vedere economic, social �i politic, tranzi�ia postcomunist� este perioada promisiunilor, a 
a�tept�rii �i a r�bd�rii sociale, a efectului „tunel”. 

La nivel na�ional, nu exist� un consens nici între speciali�tii în materie, nici între 
politicieni �i nici în rândurile popula�iei, cu privire la scopul �i efectele tranzi�iei, la 
semnifica�iile �i limitele acestui fenomen inerent fiec�rei societ��i posttotalitare. În 
Republica Moldova s-au pus în discu�ie numeroase proiecte de reform� (Hot�rârea 
Sovietului Suprem al RSS Moldova „Cu privire la concep�ia trecerii la economia de pia�� 
în RSS Moldova” adoptat� la 25 iulie 1990, a�a-zisele „varianta Cojocaru”, „varianta 
Rujin�” �i „varianta Stolojan”, politica monetar� dur�, a�a-numita „terapie de �oc” etc.), 
dar, în pofida acestui fapt, nu a existat un proiect social al tranzi�iei democratice acceptat 
de societate �i putere. În �ara noastr� au existat din partea primelor elite politice doar 
încerc�ri de autonomizare a tranzi�iei postcomuniste, curs legat mai mult de procesele 
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interne ale direc�ion�rii tranzi�iei politice, economice �i sociale. Elaborarea mai multor 
proiecte de reformare a sectoarelor economice �i sociale nu s-a soldat nici pân� în prezent 
cu efecte sesizabile pentru cet��eni, în particular, �i societate, în ansamblu. 

Pornind de la experien�a politic� acumulat� de fostele ��ri comuniste care au intrat 
deja în Uniunea European� (Letonia, Lituania, Estonia, Polonia, Republica Ceh�, 
Slovacia, Ungaria �i Slovenia) sau vor deveni membre în curând ale Europei unite 
(România �i Bulgaria), vom eviden�ia criteriile eficacit��ii activit��ii elitei politice: 
nivelul progresului social atins �i cel al bun�st�rii popula�iei ��rii, stabilitatea politic� a 
societ��ii, securitatea na�ional� �i, nu în ultimul rând, corela�ia optimal� între societatea 
civil� �i stat.  

F�r� îndoial�, criteriul conform c�ruia popula�ia evalueaz� atât tranzi�ia 
democratic�, cât �i direc�ia în care se îndreapt� �ara, a fost �i r�mâne unul ponderabil: 
cre�terea bun�st�rii, exprimat� prin cre�terea calit��ii vie�ii. Conform sondajului 
sociologic efectuat de Centrul de Analiz� �i Investiga�ii Sociologice, Politologice �i 
Psihologice „CIVIS”, care a realizat studiul „Barometrul Opiniei Publice” în martie-
aprilie 2006, 52,1% din responden�i consider� c� direc�ia în care merg lucrurile în 
Republica Moldova este una gre�it�. Majoritatea popula�iei (peste 70%) continu� s� fie 
nemul�umit� de activitatea conducerii în ceea ce prive�te salariul, nivelul de trai, 
agricultura, asisten�a medical�, pensiile. Pentru majoritatea popula�iei nu este asigurat un 
trai decent: 26% din responden�i consider� c� veniturile disponibile nu sunt suficiente 
„nici pentru strictul necesar”, iar 46% reu�esc s� acopere doar strictul necesar[3]. 
Evaluarea de c�tre popula�ie a problemelor procesului tranzi�ional în �ara noastr� se face 
pe baza speran�elor legate de viitor. 

Distribu�ia opiniei popula�iei privind calitatea vie�ii este relativ neomogen�, iar în 
ce prive�te evaluarea direc�iei în care se îndreapt� �ara, popula�ia manifest� interese 
diferite, motiv pentru care în societatea moldoveneasc� exist� controverse asupra direc�iei 
dezvolt�rii Republicii Moldova. Contradic�ia situa�iei create const� în polarizarea social� 
crescând� a societ��ii noastre ca urmare a dezvolt�rii încetinite a economiei na�ionale, în 
reducerea bazei sociale �i deci în limitarea surselor de formare, schimbare �i de selectare 
a reprezentan�ilor clasei politice moldovene�ti. Drept dovad� poate servi componen�a 
acesteia la ultimele alegeri parlamentare, care demonstreaz� cu prisosin�� c� structura ei 
s-a schimbat nesemnificativ. 

Spre deosebire de ��rile occidentale, unde elitele politice posed� o baz� social� 
specific�[4], apar�in la un partid influent din societate �i se deosebesc printr-o mentalitate 
individual� adecvat� societ��ii democratice, în societ��ile tranzitorii locul acestor tr�s�turi 
îl ocup� leg�turile clientelare, capacitatea unui sau altui reprezentant al puterii de a 
sus�ine „rela�ii de afaceri” cu anumite persoane, sporirea activit��ii grupurilor de presiune 
etc. De altfel, dac� în Occident persoana care accede la putere este bogat� din punct de 
vedere material, are studii de prestigiu �i este ocupat� profesional în politic�, în noile 
democra�ii din spa�iul postsovietic se poate observa o situa�ie tocmai invers�: individul 
pretinde la putere pentru a se îmbog��i, pentru a ob�ine anumite privilegii �i un statut 
social înalt, pentru a realiza o afacere. Reie�ind din acestea �i alte considerente, unii 
autori, pe bun� dreptate, consider� c� în ��rile postsovietice nu exist�, de fapt, elit� 
politic� (în sensul adev�rat al cuvântului), ci clas� politic� sau chiar clanuri/caste, care 
nicidecum nu corespund cerin�elor �i caracteristicilor specifice grupurilor politice elitare 
din ��rile occidentale. 

În condi�iile în care puterea se impune drept instrument de baz� al transform�rilor 
tranzi�ionale în sfera politicului, a economicului �i a socialului este necesar a schimba sau 
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chiar a reorganiza radical însu�i mecanismul puterii. Acesta din urm� include metodele �i 
principiile realiz�rii puterii, modul reprezent�rii intereselor sociale, tipul conducerii 
politice, procesul adopt�rii �i realiz�rii deciziilor, implicarea subiec�ilor sociali �i politici 
ai puterii în actul decizional �. a. Evident, dac� sociotehnologia puterii se modific� în 
corespundere cu realit��ile obiective create, atunci în societate vor ap�rea, respectiv, mai 
pu�ine probleme ale eficien�ei realiz�rii puterii �i viceversa. 

În acest context vom specifica faptul c� alegerile parlamentare din 6 martie 2005 
au consacrat victoria aceluia�i subiect politic care ob�inuse rezultate impun�toare �i la 
scrutinul parlamentar anticipat din 25 februarie 2001 – Partidul Comuni�tilor din 
Republica Moldova. Fa�� de al�i subiec�i electorali, el a fost mai bine organizat, mai 
omogen, având obiective mai clar formulate, pe termen scurt �i de perspectiv�[5]. Dar 
aceast� victorie poate fi efemer�, dac� puterea oficial� nu va reorganiza în continuare 
mecanismele puterii. Coali�ia format� cu ocazia alegerilor preziden�iale la 4 aprilie 2005 
a fost primul pas important în restructurarea sociotehnologiei puterii, dup� care au urmat 
�i alte ac�iuni politice de amploare întru sus�inerea politicii de imagine a ��rii noastre. 
Presiunea politic� interna�ional� �i modific�rile geopolitice din zon� au condus la faptul 
c� �ara noastr�, prin puterea ei oficial�, �i-a reconfirmat nu o dat� ca prioritate na�ional� 
integrarea european�. 

Desigur, reorientarea vectorului dezvolt�rii ��rii noastre spre structurile euro-
atlantice necesit� din partea structurilor puterii politice legiferarea retoricii pro-
occidentale în acte politico-juridice. De altfel, noua Concep�ie a politicii externe nu a fost 
deocamdat� elaborat� în termenii stabili�i prin Decretul Pre�edintelui ��rii privind 
constituirea Comisiei pentru elaborarea unei noi Concep�ii a politicii externe. Ceea ce 
înseamn� c�, în cazul nostru, mecanismul puterii, prin elitele puterii, nu a ajuns s� 
demonstreze totalmente capacit��ile de realizare a interesului na�ional, cum este 
integrarea european� a ��rii, dar �i a altor priorit��i declarate (modernizarea economic�, 
consolidarea societ��ii, noua calitate a vie�ii �i, mai întâi de toate, implementarea 
Strategiei de Cre�tere Economic� �i Reducere a S�r�ciei). 

Func�ionalitatea elitei politice moldovene�ti prin deziderate �i ac�iuni depinde de 
punerea în valoare a calit��ilor sale, de „r�spunsul” la „chemarea” situa�iei create în 
societatea noastr� (reintegrarea ��rii, consolidarea social�, relansarea economico-social� 
�i, nu în ultimul rând, integrarea european�). Dac� „r�spunsul” adecvat lipse�te, în orice 
mecanism social (socium) apar anomalii ce pot conduce la mai multe deregl�ri în 
func�ionarea acestuia (cazul Republicii Moldova în ultimii ani de independen��). 
„R�spunsul” �i elaborarea reac�iei adecvate la schimbarea situa�iei istorice create devine 
menirea principal� a elitei guvernante. Una din acestea este problema integr�rii 
Republicii Moldova în Uniunea European�, abordarea c�reia presupune aflarea 
r�spunsurilor la câteva întreb�ri deloc retorice. 

Cea mai mare problem�, în contextul problematicii analizate, este dac� elitele 
politice moldovene�ti se conduc în actul guvern�rii de vreo formul� politic�, de o 
ideologie de ac�iuni politice, având în vedere un ansamblu coerent de idei (principii, 
direc�ii sau orient�ri de ac�iune) pe care elita puterii, ca cel mai principal subiect politic, 
s-ar baza în activitatea sa. Istoria politic� a ��rii noastre de la începutul anilor ’90 ai sec. 
XX arat� c� nici o elit� politic� care a avut acces la putere nu a elaborat �i nu a 
implementat un concept propriu, na�ional (o ideologie de stat), de tranzi�ie democratic� 
(unii autori îl mai numesc concept nou de dezvoltare, doctrin� economico-politic�, model 
sau curs al tranzi�iei democratice etc.). De regul�, ele �i-au consumat energia doar în 
dispute (adesea sterile) pentru putere. Lipsa unei concep�ii de ac�iuni politice privind 
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tranzi�ia democratic� concise �i acceptabile de c�tre societatea civil� �i putere a creat 
anumite dificult��i �i riscuri în promovarea reformelor �i deci în derularea fireasc� a 
democratiz�rii societ��ii moldovene�ti, fapt confirmat de crizele sociale, economice �i de 
putere în to�i anii de independen�� a ��rii noastre. 

Corela�ia dintre existen�a unei ideologii de stat �i func�ionalitatea societ��ii a fost 
observat� înc� de marele M. Eminescu care în articolul „Situa�ia din Ardeal” din 12 
martie 1883 scria c� „o idee dreapt� de stat va fi aceea care va formula func�iunea de 
dezvoltare a elementelor reale din care �ara se compune, care va recunoa�te ceea ce exist� 
în adev�r o �ar� poliglot�, locuit� de rase deosebite”[6]. Dup� G. Mosca, unul dintre 
fondatorii �i clasicii elitismului, fiecare clas� politic� trebuie s� se legitimeze printr-o 
anumit� formul� politic�[7]. Condi�iile actuale drastice ale vie�ii economice �i sociale a 
republicii noastre dicteaz� imperios necesitatea elabor�rii, aprob�rii �i implement�rii unei 
formule politice, unei ideologii na�ionale (de stat), concept considerat nu numai de 
anali�tii politici drept o strategie a tranzi�iei democratice, ci �i de unii politicieni[8]. 

S-ar p�rea c� puterea politic� care s-a instalat la putere dup� alegerile parlamentare 
anticipate din 25 februarie 2001 a con�tientizat necesitatea elabor�rii �i promov�rii unui 
model nou de dezvoltare a societ��ii moldovene�ti, avându-se în vedere reorientarea clar� 
a vectorului politicii externe a Republicii Moldova[9]. Cât prive�te for�ele politice care au 
format noua componen�� a Parlamentului ��rii dup� scrutinul parlamentar din 6 martie 
2005, acestea �i-au stabilit clar priorit��ile pro-occidentale, renun�ând astfel la dublele 
standarde referitoare la integrarea european� a ��rii noastre. 

F�r� îndoial�, pot fi enumerate cele mai semnificative repere care stau la baza unei 
formule politice, repere des întâlnite în retorica politicienilor moldoveni: reintegrarea �i 
securitatea statului, modernizarea economic� �i social� a ��rii, integrarea european� a 
Republicii Moldova, trecerea la economia social� de pia�� (în baza concep�iei „economiei 
mixte”), solidaritatea social�, consolidarea statalit��ii etc. Dezbinarea subiec�ilor politici 
în ceea ce prive�te activit��ile strategice ale ��rii �i scindarea elitelor au devenit un 
simptom al bolii „copil�riei clasei politice” moldovene�ti, al administra�iei fragmentate �i 
al altor aspecte ale fenomenului numit de Lucan A. Way, profesor de �tiin�e politice la 
Universitatea Temple �i cercet�tor la Academia de Studii Interna�ionale �i Regionale de 
pe lâng� Universitatea Havard (SUA), „pluralism prin omisiune” (pluralism by 
default)[10], adic� o form� de competi�ie specific� ��rilor slabe, un caz de autoritarism 
e�uat. Lichidarea acestor disocieri va conduce neap�rat la unitatea elitelor politice în ceea 
ce prive�te integrarea european� a ��rii noastre. De asemenea, subiec�ii politici, inclusiv �i 
elita, pentru a realiza ideea na�ional� de integrare european�, trebuie s� dep��easc� �i a�a-
zisul fenomen al „bonapartismului” elitei politice, care, conform anali�tilor politici E. 
Sobor �i V. Andrievschi, propune modernizarea „de sus” a societ��ii prin mijloace 
autoritare (folosind �i aprobarea maselor prin diverse mijloace), consolidarea puterii 
�efului de stat �i l�rgirea împuternicirilor lui, precum �i subaprecierea rolului 
politicianului care se vede lider de partid �i candidat în func�iile superioare ale ��rii[11]. 

În ultimii ani elitele politice ale ��rii, împreun� cu al�i subiec�i politici, au încercat, 
mai mult sau mai pu�in reu�it, s� dep��easc� fenomenele descrise mai sus prin câteva 
mecanisme, principalul fiind dialogul (pactul) social dintre stat �i societate, dintre 
societatea politic� �i cea civil�, dintre putere �i opozi�ia politic� (parlamentar� �i 
extraparlamentar�). Acest mecanism a fost propus de c�tre puterea oficial� în luna martie 
2002 �i a fost pus în aplicare de c�tre Pre�edintele V. Voronin prin apelul s�u c�tre �ar� 
„Despre pactul social” din 20 martie 2002 (dialog care a trezit un r�spuns neadecvat în 
mediul intelectualilor �i altor segmente ale societ��ii civile). La mijlocul lunii urm�toare, 
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la ini�iativa frac�iunii parlamentare „Alian�a Braghi�”, a demarat un alt dialog social decât 
cel declarat de oficialit��i – activitatea Mesei Rotunde cu Statut Permanent. Aceste 
dialoguri, luate în ansamblu, erau îndreptate spre diminuarea tensiunilor politice între 
putere �i opozi�ia politic�, lichidarea sciziunii între stat �i societatea civil�, rezolvarea 
problemelor stringente legate de tranzi�ia democratic� �i g�sirea r�spunsului la dilema 
ve�nic� în privin�a pronun��rii clare a vectorului politicii externe a statului nostru: spre 
Est sau spre Vest? R�mâne doar ca dialogul între organele publice centrale �i societatea 
civil� s� fie institu�ionalizat, legiferându-se �i mecanismele de colaborare între ace�ti 
actori, ceea ce ar contribui la identificarea �i solu�ionarea numeroaselor probleme ale 
societ��ii moldovene�ti. 

Documentele de program, atât ale statului (Concep�ia politicii externe a Republicii 
Moldova adoptat� prin Hot�rârea Parlamentului ��rii din 8 februarie 1995, programele de 
guvernare începând cu Guvernul Ciubuc II care apare drept urmare a alegerilor 
parlamentare din martie 1998 �i constituirea Alian�ei pentru Democra�ie �i Reforme), cât 
�i programele partidelor politice care func�ioneaz� în câmpul politic moldovenesc 
demonstreaz� c� �ara noastr� poate miza spre integrare în Uniunea European� doar 
rezolvând ni�te probleme de mare importan��. Printre acestea ar fi: edificarea unei 
societ��i civile viabile �i a unei culturi politice neconflictuale, consolidarea sistemului 
politic �i a celui economic, stabilirea unui consens substan�ial procedural între elite care 
constituie elementul central în consolidarea noului regim democratic[12]. Transformarea 
elitei politice moldovene�ti, dezbinat� dup� mai multe criterii �i interese într-o elit� 
unificat� consensual �i, respectiv, trecerea de la democra�ia neconsolidat� la democra�ia 
consolidat� are loc în �ara noastr� foarte lent �i contradictoriu. Despre acest fapt vorbe�te 
�i retorica politic� a celor 23 subiec�i electorali (9 partide �i organiza�ii social-politice, 2 
blocuri electorale �i 12 candida�i independen�i) în perioada alegerilor parlamentare din 6 
martie 2005, fiecare aducând argumente pro sau contra procesului de integrare a ��rii 
noastre în Uniunea European�. F�r� a detalia, vom specifica c� în ciuda forfotei 
electorale, manifestate în declara�iile liderilor politici, a ac�iunilor de protest, a cre�rii 
diferitelor comitete �i organiza�ii, electoratul autohton nu prea are încredere atunci când 
pledeaz� pentru un lider sau altul. Din acest considerent electorii nu-�i prea cunosc 
liderii, platformele lor politice sau cele ale forma�iunilor politice pe care le conduc. În 
plus, sondajele de opinie atest� o apreciere modest� a activit��ii Guvernului ��rii privind 
aderarea Republicii Moldova la Uniunea European�[13]. 

%i totu�i, semnarea Acordului de Parteneriat �i Cooperare cu Republica Moldova 
la 28 noiembrie 1994 consacr� �ara noastr� în calitate de partener direct al Uniunii 
Europene, iar aprobarea la 22 februarie 2005, la Bruxelles, de c�tre Republica Moldova, 
prima dintre statele CSI, a Planului de Ac�iuni UE – Moldova este un document 
important pentru �ara noastr� care materializeaz� op�iunea de integrare european� a 
Moldovei[14]. În acest sens, noua elit� politic� care a preluat puterea dup� alegerile 
parlamentare din 6 martie 2005 este obligat� s� onoreze angajamentele asumate �i s� 
finalizeze implementarea prevederilor acestui document de mare interes na�ional, astfel 
încât realizarea activit��ilor strategice ar spori ameliorarea imaginii ��rii noastre peste 
hotarele ei �i ar urgenta procesul de integrare a Republicii Moldova în Uniunea 
European�. 

În concluzie, viitorul elitelor politice moldovene�ti depinde, de acum încolo, de 
capacitatea lor de a folosi conjunctura geopolitic� creat� în spa�iul Europei de Sud-Est, de 
a r�spunde adecvat cerin�elor mediului interna�ional �i actorilor lui mai valoro�i, de 
perfec�ionarea continu� a mecanismului puterii, adic� de competen�a clasei politice de a 
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promova o politic� intern� func�ional� �i o politic� extern� flexibil� întru realizarea 
interesului na�ional. 
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Dumitru Isac 
 

PREZEN*A KANTIAN& ÎN FILOSOFIA ROMÂNEASC& 
 

The thought of distinguished Professor Dumitru Isac (1914-1984) has been crucially 
influenced by the so-called 'spirit of criticism' coming from Kant’s critical metaphysics. Thus, D. 
Isac believed that the way of Kant's philosophy within the Romanian culture and philosophy 
deserves the highest attention and consideration.  

In this respect, he wrote a text containing a brief comprehensive history of Kant's 
influence upon Romanian philosophers. 

 
Înainte de a trece la dezvoltarea subiectului pe care mi l-am propus, m� simt 

obligat s� indic câteva considera�ii care m-au îndemnat s� aleg tocmai acest subiect �i nu 
altul dintre multele similare posibile. 

a) L�sând la o parte preferin�a personal� care va fi avut �i ea o contribu�ie în 
op�iunea pe care am f�cut-o, intr� în prim� considera�ie faptul istoric obiectiv al unui 
îndelungat contact cu filosofia kantian� pe care de peste un secol �i jum�tate 1-a avut, cu 
mai mare sau mai mic� consisten��, înv���mântul �i gândirea filosofic� româneasc�. 

Kant a avut, incontestabil, o îndelung� influen�� asupra gândirii noastre filosofice, 
dar este bine s� preciz�m de la început c� ea nu a fost singura, iar pe de alt� parte, ca �i în 
cazul altor influen�e, nu a dus la un simplu epigonism, ci a fost filtrat� printr-un specific 
na�ional �i cultural, valorile filosofiei kantiene fiind preluate diferen�iat, cel mai adesea 
supuse unui examen critic, uneori foarte exigent. 

Faptul acesta e desigur cu totul de în�eles. Când gânditorii români mai de seam� au 
început s�-�i îndrepte aten�ia spre filosofia kantian�, trecuse mai mult de un secol de la 
apari�ia celor trei Critici, multe �tiin�e avansaser� din vremea lui Kant �i multe probleme 
î�i l�rgiser� orizontul rezolv�rilor posibile. Pe de alt� parte, filosofia post-kantian� 
acumulase deja un volum substan�ial de interpret�ri �i critici posibile, în m�sur� s� fac� 
nu numai posibile anumite obiec�ii, chiar fundamentale în raport cu con�inutul Criticilor, 
dar �i necesare. %i gânditorii români, despre care vom vorbi mai departe, crescu�i în 
atmosfera cultural� european�, nu s-au l�sat invita�i s-o fac�. 

b) Interesul pentru filosofia kantian�, sus�inut în universit��ile noastre �i difuzat 
prin ele, �i-a g�sit o expresie �i o form� de exprimare în faptul c� opera filosofic� a lui 
Kant a fost tradus� în prima parte a secolului XX, înaintea altor filosofi de seam�, cum ar 
fi un Descartes sau un Hegel, acesta din urm� fiind tradus aproape în întregime abia în 
ultimul deceniu. Astfel, literatura noastr� filosofic� a fost în m�sur� s� ofere chiar 
cercurilor mai largi de intelectuali textul Criticii ra�iunii pure, al Criticii ra�iunii practice 
�i al Criticii puterii de judecat�, al�turi de Prolegomene, care fuseser� traduse anterior. 
Aten�ia traduc�torilor s-a îndreptat �i asupra unor scrieri de mai mic� extensiune, dar 
girate de geniul kantian, cum ar fi, de exemplu, Pedagogia sau Ce este Aufklarung-ul? 

c) Interesul pentru filosofia kantian� s-a manifestat nu numai în felul ar�tat mai 
sus, ci s-a concretizat �i în expuneri �i studii prin care s-a urm�rit atât o mai bun� �i 
extins� cunoa�tere a filosofiei kantiene, cât �i rezolvarea mai just� a unora dintre 
problemele pe care le pune aceast� filosofie. 

d) În istoria culturii noastre filosofice filosofia kantian� a avut perioade îndelungi 
în care s-a bucurat de o deosebit� pre�uire, f�r� a se putea spune c� stima �i aten�ia pentru 
ea ar fi fost vreodat� eclipsate. 
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Culturii filosofice române�ti din epoca ei de formare major� i s-a potrivit în mai 
mare m�sur� un ra�ionalism ponderat cum este cel kantian decât oricare alt ra�ionalism 
metafizic-constructiv. Pruden�a, precau�ia, poate chiar un anume scepticism al lui Kant - 
de�i nu trebuie s� uit�m caracterul îndr�zne� al unora din ipotezele sale, cum ar fi 
„copernicanismul”, - corespund mai degrab� firii cump�nite, mai realiste �i chibzuite a 
poporului român, decât orice construc�ie metafizic� în care intr� o mare doz� de 
probabilitate �i de incontrolabil. 

Poate am fi fost atra�i noi în�ine de a face o prezentare mai general�, mai elegant� 
�i literar�, probabil mai pl�cut�, dar în acest caz ne-am fi ab�tut de la scopul ini�ial, 
pentru care în mod premeditat am sacrificat forma: a prezenta o informare mai concret�, 
de�i nu exhaustiv�, a felului în care filosofia româneasc� a receptat influen�a celei 
kantiene, a interesului pe care cultura româneasc� 1-a ar�tat acestei filosofii, pentru a 
dovedi documentat c� o asemenea influen�� a existat �i care a fost factura �i amploarea ei. 
Despre Kant s-a �i spus c� „ocup� cel dintâi loc în rândul filosofilor str�ini care au 
influen�at dezvoltarea filosofiei române” (I E. Torou�iu, Immanuel Kant în filosofia �i 
literatura român�, Tip. Bucovina, 1925, p. 18-19). 

În sprijinul tezei unei prezen�e kantiene în filosofia româneasc� stau dovad� nu 
numai informa�iile pe care le vom aduce aici, ci însu�i faptul c� despre aceast� influen�� 
s-a mai vorbit �i înc� de mult în literatur�, publicistic� �i lucr�ri din domenii apropiate 
filosofiei. La începutul secolului XX, profesorul G. Bogdan-Duic� vorbea într-un articol 
despre „kantienii români”, observând c� influen�a lui Kant asupra unor scriitori �i 
gânditori români s-ar fi exercitat chiar pe când Kant se mai afla în via��. Astfel, Ion 
Budai-Deleanu (1760-1820), iluminist erudit, autor al unui vast poem tragicomic, se afl�, 
în unele pasaje �i idei, sub influen�a cunoscutei scrieri a lui Kant Die Religion innerhalb 
der Grenzen der blossen Vernunft. S-a observat c� unele capitole din lucrarea lui Kant 
pot fi puse în paralel� cu pasaje �i cu unele note din poemul lui Budai-Deleanu. Scriitorul 
român f�cuse la Viena studii de filosofie �i teologie. 

De remarcat �i de pus cronologic mai înainte pe gânditorul german din 
Transilvania Michael Hissmann (1752-1784), intelectual înzestrat, laborios, membru al 
Academiei de %tiin�e din Gottingen, mai apoi profesor de filosofie la Facultatea din Pesta. 
Gânditor ponderat �i lucid, Hissmann se pronun�� împotriva specula�iilor metafizice, 
contra tezei idealiste kantiene despre aprioritatea spa�iului �i timpului. 

Kant e cunoscut de timpuriu �i prin traduceri în limba maghiar�. In luptele de idei 
ale vremii el devine gânditorul cel mai influent. Profesorul Koteles Samuel (1770-1831) 
întocme�te lucr�ri dup� modelul celor kantiene (Logica general�, 1808, �i Elementele 
filosofiei morale, Tg.-Mure�, 1817). Era un sincer admirator al lui Kant pe care caut� s�-1 
interpreteze �i s�-1 în�eleag� într-o manier� personal�. La început acord� credit distinc�iei 
kantiene dintre cunoa�terea aprioric� �i aposterioric� (ra�ional� �i senzorial�), spunând c� 
numai pe cale aprioric� pot fi dobândite cuno�tin�ele adev�rate, pentru ca mai apoi s� 
retu�eze materialist aceste teze idealiste kantiene. Koteles era un om de cultur� filosofic� 
temeinic� �i cu participare proprie la problematica idealismului. 

Idei kantiene au transpus în cultura român� �i al�i înv��a�i �i dasc�li ardeleni, cum 
au fost August Treboniu Laurian, Timotei Cipariu, Simion B�rnu�iu. Ei au tradus pentru 
nevoile înv���mântului, cum se obi�nuia în acea vreme, din operele lui Krug, care profesa 
- ca urma� al lui Kant la Konigsberg - un kantianism mai popularizat �i amestecat cu 
Fichte. Laurian �i B�rnu�iu admirau mai ales filosofia practic� a lui Kant în care g�seau 
unele idei folositoare �i pentru lupta lor politic� na�ional�. 
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Simion B�rnu�iu (1808-1864) a fost profesor de filosofie la Blaj, iar din 1855 
profesor de gimnaziu la Ia�i �i apoi profesor de filosofie �i drept la Universitatea din 
acela�i ora�. De la cursurile lui au r�mas manuscrise de metafizic�, etic�, estetic�, istoria 
filosofiei. El î�i declar� admira�ia pentru filosofia lui Kant pe care o cunoa�te �i o pred� 
dup� Krug, dovedind îns� c� a consultat �i cele trei Critici. Pentru el, Kant însemna o 
nou� epoc� în istoria filosofiei �i în toate disciplinele care �in de ea. î�i îng�duie totu�i s� 
fac� o oarecare modificare în tabelul categoriilor kantiene, atribuind „realit��ii” rolul de 
categorie prim� atât a metafizicii, cât �i a obiectelor cuno�tin�ei omene�ti. Gândul s�u 
limpede exprimat este c� o cunoa�tere are atâta realitate cât� are �i obiectul ei. în general, 
B�rnu�iu caut� s� formuleze solu�ii proprii la problemele ridicate de filosofia kantian�, 
solu�ii care merg în sens contrar idealismului transcendental ca �i împotriva 
agnosticismului în raport cu conceptul de „lucru în sine”. 

August Treboniu Laurian (1810-1881) e considerat al treilea kantian român dup� 
Budai-Deleanu �i G. Laz�r. Cunoscând de la surs� nu numai pe Krug, ci �i textele 
kantiene, Laurian �i-a formulat �i el unele pozi�ii personale în câteva probleme. Laurian 
era un bun cunosc�tor al filosofiei pentru c�, pe lâng� prelegeri �i cuvânt�ri filosofice 
ocazionale a întreprins publicarea în articole a unei istorii a filosofiei începând cu 
antichitatea greac�. Pentru medita�ia filosofic� a lui Laurian punctul de plecare este 
criticismul kantian. El accept� în special ideea necesit��ii unei critici prealabile a ra�iunii: 
„Calea cea adev�rat� - spune el -, pe care putem parveni la �tiin��, nu e nici dogmatic�, 
nici aporetic�, ci critic�” (cf. Istoria filosofiei române�ti, voi. I, Ed. Acad. RSR, Bucure�ti, 
1972, pag. 287). E calea pe care Laurian o declar� necesar� pentru a nu filo sofa f�r� 
con�inut �i a nu introduce fantezia �i fic�iunea în filosofare. La fel, el se raliaz� eticii 
kantiene. Putem aminti aici �i pe Timotei Cipariu (1805-1887), care, ca profesor la Blaj, 
introduce în �coli filosofia german�, în special pe Kant. În Transilvania �i Bucovina 
studiul filosofiei kantiene f�cea parte din programele �colare. 

Despre r�spândirea kantianismului în Transilvania avem relat�ri din prima 
jum�tate a sec. al XIX-lea de la istoricul german Bedeus (1783-1858). Filosofia kantian� 
a p�truns în �coala �i gândirea filosofic� româneasc� prin diver�i adep�i �i propagatori. La 
începutul secolului al XIX-lea Kant era cunoscut �i predat la colegiul Sf. Sava din 
Bucure�ti de c�tre profesorul de cultur� filosofic� german� George Laz�r (1779-1823), 
care în�elegea s� predea logica �i metafizica în limba român� dup� Kant, în timp ce la 
�coala greceasc� se preda logica dup� Condillac. Pe lâng� meritul deosebit de important 
pentru cultura noastr� c� a impus predarea filosofiei în limba român�, G. Laz�r îl mai are 
�i pe acela de a fi încercat s� traduc� filosofia kantian� într-o vreme când limba noastr� 
filosofic� nu atinsese înc� nivelul cerut de o asemenea lucrare. E adev�rat îns� c� Laz�r 
nu traducea direct din Kant, ci f�cea doar o analiz� a sistemului filosofic kantian, a�a cum 
era ea f�cut� în cursul lui Krug. 

Se cuvine în continuare s� amintim un alt nume, acela al lui Ion Zalomit (1810-
1885), profesor la Facultatea de Litere din Bucure�ti, care prezint� în 1848 la Berlin o 
diserta�ie inaugural� cu tema Principes et merites de la philosophie de Kant. în aceast� 
diserta�ie, Zalomit încearc� o analiz� cuprinz�toare �i o evaluare critic� a operei kantiene, 
ar�tând �i influen�ele exercitate asupra lui Kant de gânditorii care l-au premers. El este 
unul dintre primii gânditori ra�ionali�ti români care au apreciat valoarea criticismului 
kantian �i care au pus totodat� în lumin� unele dintre limitele filosofului de la 
Konigsberg. 
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Dar, odat� cu a doua jum�tate a secolului al XIX-lea �i începutul secolului XX, 
influen�a kantian� prinde o nou� adâncime �i extensiune, prin oameni de cultur� mult mai 
preg�ti�i s-o recep�ioneze la un nivel �i mai înalt. Acum evolu�ia culturii române �i a 
studiului filosofiei s-au ridicat pe o treapt� superioar�, de pe care filosofia kantian� e 
tratat� în studii mult mai competente, e întâmpinat� de pe pozi�ii intelectuale mai 
prevenite �i mai documentate, e o faz� în care se afirm� pozi�ii critice personale �i se 
caut� c�i originale în cugetarea filosofic�. „Filosofia româneasc� - spunea < R�dulescu-
Motru -, întrucât a fost cu putin�� filosofiei s� prind� r�d�cini la un popor care a tr�it în 
condi�iuni atât de neprielnice culturii, cum a tr�it poporul nostru, tot prin influen�a 
kantianismului a fost sus�inut�. în el �i-a g�sit inspira�ia Eminescu; sub influen�a lui, de�i 
colorat� de Schopenhauer, a fost activitatea didactic� a lui Maiorescu”. Kant a fost un 
familiar al importantei societ��i literare �i culturale române�ti “Junimea”. La direc�ia 
acestei societ��i se afla tocmai un om cu înalte studii filosofice, Titu Maiorescu, marele 
nostru îndrum�tor cultural �i profesor de filosofie, gânditor aflat cu deosebire sub 
influen�a filosofiei kantiene �i schopenhaueriene. Din aceea�i societate literar� f�cea parte 
�i Mihail Eminescu, r�mas pân� ast�zi cel mai mare poet al literaturii noastre. 

În conferin�ele publice organizate de aceast� societate �i �inute timp de aproape 
dou� decenii intrau �i teme filosofice dintre care n-a lipsit nici filosofia lui Kant. Despre 
aceasta s-a vorbit de dou� ori, o dat� de c�tre Maiorescu însu�i în 1867, când face o 
analiz� a Criticii ra�iunii pure (Convorbiri literare, I, p. 12-14 �i 69-70) �i zece ani mai 
târziu, când vorbe�te despre Criticismul lui Kant cunoscutul istoric Alexandru Xenopol 
(Convorbiri literare, IX, 1877-1878, p. 260-269). Despre aceste conferin�e a scris d�ri de 
seam� însu�i Eminescu în Curierul de Ia�i. 

Filosofia kantian� a p�truns cu unele idei în poezia lui Eminescu �i în unele buc��i 
de proz� ale lui. Poetul român este impresionat mai ales de teoria kantian� despre spa�iu 
�i timp, studiat� cu aten�ie în paginile Criticii ra�iunii pure. E greu îns� de delimitat cu 
precizie influen�a kantian� de alte influen�e, de natur� divergent� (materialiste, 
schopenhaueriene, budiste etc.). 

Interesant� este încercarea marelui nostru poet de a da o traducere a Criticii 
ra�iunii pure într-o vreme în care terminologia filosofic� româneasc� era în formare. Dar 
Eminescu, care avea un sim� genial al limbii na�ionale, a profitat chiar de aceast� 
dificultate pentru a crea noi termeni, a f�uri noi expresii �i a-�i exercita mai departe 
m�iestria sa de creator. 

Traducerea lui Eminescu a fost publicat� la Ia�i în cadrul edit�rii operelor complete 
ale poetului, iar manuscrisul se afl� la Academia Român�. Traducerea nu e complet�; ea 
cuprinde doar cam a patra parte a textului kantian, nici acesta nefiind redat cu 
continuitate. F�r� îndoial� c� filosofia kantian� a contribuit mult la adâncimea de idei �i 
la stimularea sensibilit��ii estetice a poetului român. Eminescu s-a sim�it atras s� dezbat� 
�i altfel, mai direct filosofic, ideile kantiene. El are printre manuscrisele sale unele 
încerc�ri de analiz� �i interpretare a argumentelor aduse de Kant în sus�inerea apriorit��ii 
spa�iului, timpului �i cauzalit��ii. 

Eminescu avea un mare cult pentru Kant, m�rturisit �i în urm�toarele cuvinte: 
„Kant are puterea de sugestiune �i de c�l�uzire chiar pentru încep�torii care vor s� 
gândeasc�. Kant e un bun prieten, �i în acela�i timp un bun profesor pe care-1 recomand 
tuturor. E biblia filosofilor. Ca �i în biblia cre�tinilor, scris� pentru mul�ime, tot a�a ve�i 
g�si în Kant adev�ruri pe placul �i interesul tuturora. Nu v� îngrozi�i când îl lua�i în 
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mân�, c�ci adâncimile de cugetare la dânsul au orizonturi clare de prim�var�, care te 
cheam� spre în�elepciunea lumii”. 

Pentru a vedea c� figura filosofic� a lui Kant nu a interesat numai gânditori români 
de specialitate �i cu înalt� preg�tire, ci faima lui p�trunsese în mase mai largi culturale, 
men�ion�m c� pe parcurs, în sec. al XIX-lea, apar diverse biografii, bibliografii, 
compila�ii �i traduceri, care toate �in s� informeze despre marele în�elept �i opera lui. 
Astfel, într-o publica�ie s�pt�mânal� din ora�ul Cluj a ap�rut în 1846 o istorioar� sub 
titlul Kant în�eleptul de la Konigsberg, al c�rei autor nu se cunoa�te. In colec�ia “Noua 
bibliotec� român�”, voi. I din 1882-1883 apare o schi�� biografic� isc�lit� de un anume 
Laurian Luca, în care pe lâng� datele biografice se prezint� lista scrierilor kantiene, 
precum �i o caracterizare general� a sistemului filosofic kantian.  

Dar kantianul care a exercitat mai mult� influen�� în a doua jum�tate a secolului al 
XIX-lea �i a r�spândit cu mai mult� str�lucire ideile kantiene în cercuri largi a fost Titu 
Maiorescu. El f�cea acest lucru de la catedra universitar�, ca profesor la Ia�i �i Bucure�ti, 
- unde prelegerile sale se bucurau de un meritat prestigiu atât în privin�a con�inutului, 
care era de o consecven�� impecabil�, cât �i a formei. 

Totu�i, Maiorescu nu acorda filosofiei kantiene un credit global �i aprioric, ci 
numai unul selectiv �i critic. Nu era de acord, de exemplu, cu morala kantian�, cu teoria 
imperativului categoric; aprecia îns� Estetica transcendental� din Critica ra�iunii pure - 
capitol în care Maiorescu vedea centrul de greutate al filosofiei kantiene. De aici rezulta 
�i în prelegerile sale o aten�ie mai mare pentru expunerea argumentelor pe care Kant se 
baza în sus�inerea tezei apriorit��ii spa�iului �i timpului. Adeziunea dat� aici filosofiei 
kantiene 1-a f�cut s� caute �i s� cread� c� a g�sit noi argumente pentru sus�inerea pozi�iei 
lui Kant. Unul dintre acestea este formulat de un fost student al s�u (Ion Petrovici), în 
caietul de note de curs, în urm�torii termeni: “Intelectul nostru nu poate fi ca o oglind� 
care dubleaz� realitatea. Un astfel de duplicat în economia naturii ar fi de prisos. De asta 
s� se fi creat intelectul, ca s� repete înc� o dat� - �i mai prost, poate - ceea ce este? E 
natural s� credem c� formele lui creeaz� ceva nou, care nu exist� independent de el”. 
Maiorescu invoca �i cazuri de “viziune la distan��”, cum fusese aceea a lui Swedenborg, 
din care voia s� scoat� concluzia c� spa�iul nu exist� aievea. Astfel de argumente nu erau 
îns� �i în vederile lui Kant care, cum se �tie, nu d�duse importan�� experien�ei tr�ite de 
Swedenborg. 

Maiorescu g�sea �i pentru idealitatea timpului unele argumente în plus fa�� de cele 
kantiene. Faptul c� Goethe avusese odat�, în timpul unei plimb�ri, halucina�ia c� se vede 
pe el însu�i venind din direc�ie contrar�, c�lare, mai în vârst� �i în �inut� de mare 
demnitar - fapt ce s-a �i realizat ceva mai târziu - însemna pentru Maiorescu c� timpul nu 
exist� aievea, c� tot ce va fi în viitor e realizat deja, �i numai noi suntem aceia care 
vedem fenomenele succesiv. Este evident� coloratura personal� pe care Maiorescu o d� 
teoriei kantiene despre spa�iu �i timp, cum �i tendin�a lui spre o metafizic� realist� a 
imobilit��ii. 

în general, universit��ile române�ti au continuat �i dup� Maiorescu predarea cu 
interes sporit a filosofiei kantiene. Dac� P.P. Negulescu nu poate fi considerat un kantian 
deoarece are numeroase rezerve fa�� de apriorism, Ion Petrovici se declar� un admirator 
entuziast al criticismului, de�i, ca �i Maiorescu �i al�ii, formuleaz� �i el unele îndoieli �i 
caut� noi argumente pentru înt�rirea pozi�iilor kantiene. 

Pe lâng� ace�tia ar trebui men�ionat �i profesorul Marin %tefânescu de la 
Universitatea din Cluj, care în lucr�rile sale cu care �i-a sus�inut doctoratul la Sorbona, 
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Le dualisme logique �i Le rapport entre le Dualiste et le Théisme de Kant, dovede�te 
întinse studii asupra gânditorului de la Konigsberg. Din p�cate îns�, în primul din aceste 
studii se distan�eaz� de Critica ra�iunii pure, iar în cea de a doua, cum s-a exprimat nu 
f�r� oarecare mali�ie unul din colegii s�i, “apare kantian în m�sura în care �i Kant este 
cre�tin” - aluzie la înclina�ia crescând� a profesorului clujan pentru problematica 
teologic� �i la str�duin�ele lui de a rezolva problemele filosofiei prin solu�ii religioase. A 
scris o lucrare în limba român� despre filosofia cre�tin�, lucrare care a avut trista soart� 
de a nu fi acceptat� de teologi �i de a fi repudiat� de filosofi, �i o alta, publicat� în limba 
francez� la Editura Alean, Le problème de la méthode, în care, cu erudite incursiuni în 
istoria filosofiei, vrea s� conclud� c� adev�rata metod� a cunoa�terii filosofice ar fi 
rug�ciunea. 

Influen�a cea mai remarcabil� a filosofiei kantiene, ca a oric�rei filosofii în 
general, e considerat� aceea care a contribuit la întemeierea unei concep�ii proprii, cu un 
anumit grad de originalitate, ceea ce la noi s-a întâmplat ceva mai târziu, �i anume dup� 
ce într-un fel s-au epuizat ac�iunile extensive �i mai mult de culturalizare, de care am 
vorbit pân� aici. Cuget�torul care a primit aceast� influen�� �i a încercat elaborarea 
primului sistem filosofic pe baze kantiene a fost < R�dulescu-Motru, fost elev al lui 
Maiorescu, doctor la Leipzig cu o tez� despre Kant (Zur Entwicklung von Kants Theorie 
der Naturkausalitat). 

Fire�te, pentru a-l dep��i pe Kant printr-o concep�ie proprie, trebuia ar�tat în 
prealabil c� marele filosof nu d�duse o solu�ie satisf�c�toare la problema central� care 
anima filosofia sa. Marea problem� c�reia i se pare lui R�dulescu-Motru c� I. Kant nu i-a 
dat o solu�ie satisf�c�toare este formulabil� prin întrebarea: „Cum ajunge o con�tiin�� 
individual�, care este constituit� din elemente empirice, deci schimb�toare, s� aib� 
sinteze cu caracterul adev�rului universal �i necesar?”. Aici i se pare gânditorului român 
c� e cazul s� fie revizuit �i modificat Kant, deoarece „un r�spuns mul�umitor nu poate 
veni decât de la filosofia care va �ti s� împreune caracterele subiective ale con�tiin�ei 
individuale cu caracterele unei realit��i persistente în toate timpurile, adic� de la filosofia 
care va explica pentru ce �tiin�a este în acela�i timp �i un produs istoric �i un produs de 
valoare etern�” (Elemente de metafizic�, p.162). 

O asemenea filosofie care va da r�spuns la întrebarea nesolu�ionat� de Kant n-ar 
putea fi decât o „perfec�ionare a filosofiei kantiene” �i e tocmai ceea ce a sperat s� fac� 
gânditorul român într-o serie de lucr�ri în con�inutul c�rora nu vom intra aici. Men�ion�m 
doar c� str�duin�a sa ini�ial� este aceea de a vedea „dac� nu cumva cei doi termeni ai 
problemei, con�tiin�a de-o parte �i lumea lucrurilor în sine de alt� parte, nu sunt în fond 
aspectele uneia �i aceleia�i realit��i care trece prin momente diferite; trebuie v�zut dac� 
cei doi termeni ai problemei nu pot fi explica�i printr-o unitate superioar�, în care antiteza 
lor s� apar� ca o rela�iune logic�” (Elemente de metafizic�, p. 247). 

C�utând solu�ionarea problemei ridicate de Kant, R�dulescu-Motru se angajeaz� 
pe linia unui evolu�ionism finalist �i interior. El restabile�te într-un fel unitatea dintre 
con�tiin�� �i realitatea în evolu�ie, suprimând dualismul kantian al con�tiin�ei �i lucrului 
în sine. „în tradi�iunea biblic�, Dumnezeu a f�cut pe om dup� chipul �i asem�narea sa; în 
ipoteza monismului, evolu�ia face pe om dup� chipul �i asem�narea realit��ii totale. In 
tradi�ia biblic�, personalitatea omeneasc� era socotit� ca o copie dup� o personalitate 
supranatural�; pe când în ipoteza monismului, personalitatea omeneasc� este produsul 
necesar al evolu�iei realit��ii... în unitatea con�tiin�ei se rezum� lungul proces de adaptare 
care întov�r��e�te evolu�ia realit��ii” (ibidem, p. 270, 271, 272). Concep�ia lui R�dulescu-
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Motru e redat�, poate, cel mai bine �i mai complet în urm�torul text: „Omul nu reprezint� 
un factor opus universului, în personalitatea omului nu st� o cauz� care s� întrerup� 
determinismul naturii, ci o verig� necesar� acestui determinism; persoana omeneasc� 
indic� îns��i direc�iunea evolu�iei înspre care merg diferitele energii ale universului. 
Con�tiin�a omeneasc� este dar ca o carte deschis� în care se poate citi evolu�ia realit��ii, o 
carte îns� în care nimeni n-are posibilitatea s� scrie un rând mai mult peste cele scrise de 
aceast� evolu�ie a realit��ii!” (ibidem). 

Plecând de la datele filosofiei kantiene, R�dulescu-Motru ajunge la pozi�ii 
teoretice cu totul diferite de cele kantiene. Unitatea con�tiin�ei �i formele con�tiin�ei îi 
apar ca un produs suprem �i necesar al evolu�iei cosmice, �i tocmai în acest fapt vede el 
explica�ia caracterului lor aprioric fa�� de orice experien��, cum �i garan�ia concordan�ei 
dintre cuno�tin�ele noastre individuale �i realitate. 

Din aceste inten�ii au ap�rut în continuare, între cele dou� r�zboaie mondiale, o 
serie de expuneri de amploare, monografii �i studii, care din orice punct de vedere ar fi 
abordat criticismul, toate presupun con�tiin�a m�re�iei operei �i gândirii lui Kant. 

Înc� de la sfâr�itul secolului al XIX-lea apar primele lucr�ri de critic� competent� 
a filosofiei kantiene, nu atât din punctul de vedere al unui alt sistem filosofic, cât din 
libera exercitare a unei analize logice �i �tiin�ifice. Un astfel de opozant - dar nu singurul 
- al filosofiei kantiene a fost profesorul P.P. Negulescu, care în lucrarea Critica 
Apriorismului (Bucure�ti, < Gobi, 1892) î�i fixa în urm�toarele cuvinte punctul de 
vedere: „Voind s� ne d�m seama de valoarea lui Kant trebuie s�-1 examin�m mai cu 
seam� prin prisma problemei cuno�tin�ei, pentru c� orice sistem se judec� înainte de toate 
prin aceast� prism�. %i f�când aceasta, vedem insuficien�a lui”. 

Grigore T�u�an scrie Evolu�ia sistemelor de moral�, cu un lung capitol rezervat 
eticii kantiene, c�reia îi arat� mult� admira�ie �i �ine s-o apere de obiec�iunile ridicate de 
Schopenhauer, Spencer �i Guyau, în a�a fel încât pân� la urm� lucrarea apare ca o scriere 
kantian�. 

În tratatul de Istorie a filosofiei moderne, volumul al doilea, ap�rut în 1938, spa�iul 
rezervat filosofiei kantiene este de zece ori mai mare decât acela prev�zut pentru 
prezentarea lui Hegel. Observând c� aici e o nedreptate f�cut� lui Hegel, nu putem s� nu 
remarc�m totodat� c� o asemenea inechitate se datore�te �i considera�iei deosebite de 
care Kant se bucura în cultura noastr� filosofic�. 

Într-un alt tratat, de Istorie a filosofiei contemporane, scris de P.P. Negulescu, 
ap�rut în 1941, criticismului kantian îi este dedicat întreg volumul I, de peste 500 de 
pagini. 

Un spa�iu preponderent ocupa Kant �i în prelegerile de istoria filosofiei 
contemporane ale profesorului Ion Petrovici. Dou�sprezece lec�ii au �i fost publicate în 
1936 într-o monografie intitulat� Via�a �i opera lui Kant. 

La toate acestea trebuie s� ad�ug�m o serie de traduceri integrale �i competente 
din principalele opere ale lui Kant, ap�rute în prima jum�tate a secolului al XX-lea. 
Astfel, în 1924 apare Prolegomene la orice metafizic� viitoare care se va putea înf��i�a ca 
�tiin��, în 1929 - întemeierea metafizicii moravurilor, pe urm� Critica ra�iunii pure, 
Critica ra�iunii practice, Critica puterii de judecat�. Aceste traduceri au fost acelea care 
au f�cut cunoscut� filosofia kantian� în cercuri intelectuale mai largi �i au sprijinit 
interesul ar�tat pentru Kant la catedrele universitare. 

Printre celelalte lucr�ri ale lui Kant traduse în române�te trebuie s� men�ion�m o 
traducere mai veche (a lui CV. Bu�ureanu, în „Biblioteca pentru to�i”, nr. 770-771) 



Dumitru Isac 

������
 

adresat� anume cercurilor mai largi, a Tratatului de pedagogie (1912), redat dup� 
varianta francez� a lui Jules Barni. Dup� cum se �tie, Jules Romain Barni a contribuit în 
mare m�sur� la cunoa�terea �i r�spândirea filosofiei kantiene în Fran�a, prin traducerea 
principalelor lucr�ri ale gânditorului german �i, în acela�i timp, prin temeinice analize 
critice asupra unora dintre ele. 

În 1901 se traduce într-o Crestoma�ie a autorilor germani un capitol din Spre 
pacea etern�, lucrarea fiind tradus� integral în 1915 de Ion Gorun. Traducerea lui Gorun 
e înso�it� de o biografie �i o list� am�nun�it� a scrierilor lui Kant. în 1906 apare o lucrare, 
f�r� prea mult� originalitate, intitulat� Via�a �i operele lui Kant, al c�rei autor este 
Sofronie Craioveanu, ap�rut� la Editura „Minerva” din Bucure�ti. De fapt, volumul este o 
simpl� compila�ie dup� autori francezi. Ea reu�e�te îns� s� ofere o imagine destul de 
fidel� despre filosofia kantian�. Apoi, în 1908, apare la Craiova traducerea lucr�rii 
autorului francez Duproix despre Kant �i Fichte. Cu un an mai înainte, George Antonescu 
prezentase în „Revista de filozofie �i pedagogie” o analiz� temeinic� a Principiilor 
pedagogice ale lui Kant �i Schiller. în 1912 apare traducerea Filosofiei cre�tinismului, 
f�cut� de Adrian Sulcin�. 

Chiar �i unii dintre cei care se ocupau de filosofia lui Schopenhauer, cum este I. C. 
N�vârlie, se sim�eau obliga�i s� înceap� cu Kant, autorul amintit precedându-�i studiul 
despre Schopenhauer cu o expunere a Criticii ra�iunii pure (Bucure�ti, 1914). 

Dac� mai era nevoie de o ilustrare a m�surii în care Kant p�trunsese în con�tiin�a 
culturii noastre filosofice, aceasta a fost f�cut� cu prilejul bicentenarului lui Kant (1924 - 
n. ns.). Aproape toate revistele noastre de cultur�, în frunte cu „Revista de filosofie”, au 
rezervat spa�ii largi, dac� nu chiar numere întregi acestui eveniment. La aniversarea 
marelui în�elept de la Konigsberg au participat cadrele cele mai înalte de la catedrele 
noastre de filozofie, oameni care mai to�i elaboraser� lucr�ri despre Kant dup� ce 
trecuser� în faza de formare intelectual�, în mare parte, prin universit��i germane. 
Anivers�rii lui Kant i s-a dat toat� amploarea cuvenit� prin contribu�ia �i îndemnul 
gânditorilor români Ion Petrovici, care a �i publicat cu acest prilej studiul Kant �i 
cugetarea româneasc�, Mircea Florian, Mircea Djuvara, < R�dulescu-Motru �i al�ii. 

Ca încheiere la acest capitol, m� voi referi la Lucian Blaga, în care, dup� p�rerea 
mea, se g�sesc nem�rturisite, dar puternice influen�e kantiene. 

Lucian Blaga, fost profesor la Universitatea din Cluj, membru al Academiei 
Române, unul dintre cei mai mari poe�i ai literaturii noastre, este �i autorul unei concep�ii 
filosofice interesante, cl�dit� pe o vast� cultur� filosofic� asimilat� în mod original din 
întreaga istorie a filosofiei. Ceea ce are la el o rezonan�� kantian� pentru urechile 
prevenite este, întâi de toate, distinc�ia dintre o zon� a existen�ei care este �i r�mâne “în 
sine” �i o zon� care cade sub cunoa�terea obi�nuit� �tiin�ific�. Nu e nevoie de un efort 
prea deosebit pentru a vedea aici distinc�ia kantian� dintre lumea fenomenal� �i lumea 
lucrurilor în sine. 

G�sim la Blaga acela�i agnosticism de principiu ca �i la Kant cu privire la 
existen�a în sine pe care Blaga o �i nume�te „lume a misterelor”. Când Blaga spune c� 
specificul uman, ca fiin�� spiritual�, se define�te dramatic prin vie�uirea într-un orizont al 
misterelor �i str�duin�a van� de a le revela, nu poate s� nu-�i vin� în minte adânca reflexie 
kantian� de la începuturile Criticii ra�iunii pure, c� omul are aceast� soart� deosebit� de 
a-�i pune probleme pe care ra�iunea sa nu le poate rezolva. 

Atrage aten�ia, de asemenea, faptul c� Blaga adaug� în concep�ia sa o nou� serie 
de categorii la nivelul incon�tientului. Tocmai aceste categorii - spre deosebire de cele ale 
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con�tiin�ei, care opereaz� doar în zona lumii date, concrete - vizeaz� lumea misterelor. 
Dar aceste mistere nu pot fi în nici un fel revelate adecvat. Blaga se str�duie�te s� se 
diferen�ieze de Kant, dar tocmai pentru c� simte aceast� nevoie dovede�te c� ideile sale s-
au cristalizat în raport cu tezele filosofiei kantiene. Putem men�iona ca fapt semnificativ 
c�, în cele din urm�, Blaga comite aceea�i gre�eal� care i s-a repro�at în mod repetat �i lui 
Kant: este �tiut c� existen�a e o categorie ce nu opereaz� - dup� litera expres� �i ferm� a 
Criticii ra�iunii pure - în zona fenomenal�, dar Kant, afirmând totu�i existen�a lucrului în 
sine, s-a contrazis evident. Blaga face �i el ceva similar: de�i misterele sunt intraductibile 
în termeni de cunoa�tere uman�, r�mânând în permanen�� ni�te necunoscute, totu�i, într-
una din scrierile sale principale intitulat� Diferen�ialele divine, ne arat� detaliat, de�i într-
o ipotez� de construc�ie m�rturisit mitologic�, toate aceste mistere, inclusiv explica�ia 
refuzului accesului uman în mijlocul lor prin aplicarea unei cenzuri transcendente, 
întrucât cunoa�terea pozitiv-adecvat� ar constitui o primejdie suprem� pentru întreaga 
existen��. 

Iat� câteva considera�ii finale care reies din textul prezentat. 
a) G�sesc pe deplin justificat� constatarea c� filosofia kantian� a avut o prezen�� 

proeminent�, relativ constant� �i eficient� asupra culturii noastre filosofice. Subliniem 
înc� o dat� c� ea nu a fost singura filosofie european� care a avut un contact sus�inut cu 
gândirea autohton�, dar a fost într-un fel predominant�. Despre Kant s-a �i spus c� 
„ocup� cel dintâi loc în rândul filosofilor str�ini care au influen�at dezvoltarea filosofiei 
române” (I. E. Torou�iu, Immanuel Kant în filosofia �i literatura român�, Tip. Bucovina, 
1925, p 18-19). În acela�i sens, < R�dulescu-Motru constata c� „Filosofia româneasc�, 
întrucât a fost cu putin�� filosofiei s� prind� r�d�cini la un popor care a tr�it în condi�iuni 
atât de neprielnice culturii, cum a tr�it poporul nostru, tot prin influen�a kantianismului a 
fost sus�inut�”. 

b) Considerând c� prin difuzarea unui mare cuget�tor p�trunde într-o cultur� nu 
numai o concep�ie oarecare, ci filosofia îns��i, Kant trebuie v�zut ca unul dintre acei mari 
filosofi de valoare universal� care au contribuit la ridicarea spiritului filosofic în cultura 
român�. 

c) S-a v�zut �i din cele spuse pân� aici c� filosofia kantian�, chiar �i atunci când 
�i-a g�sit adep�i �i admiratori, a fost recep�ionat� critic, întâmpinat� nu odat� cu 
obiec�iuni fundamentale. îmi îng�dui s� cred c� tocmai acest lucru este interesant �i 
vrednic de subliniat, pentru c� el însemneaz� c� tezele acestei mari filosofii nu au fost 
receptate pasiv, translatate pur �i simplu, ci au avut un rol stimulator. Ele au fost pentru 
cuget�torii români material de fermenta�ie creatoare �i nu de preluare dogmatic�. 

%i Kant, dar �i al�i mari filosofi au contribuit la elaborarea unor concep�ii 
filosofice originale. S-ar cuveni, prin urmare, s� ne referim �i la felul cum a fost onorat� 
aceast� investi�ie. Ar fi subiectul unei alte expuneri. Un r�spuns se poate da, îns�, de pe 
acum. Filosofia româneasc� are o serie de gânditori �i de opere care ar putea fi 
recep�ionate cu interes dac� ele ar fi fost scrise într-o limb� de circula�ie universal�. Ne 
gândim în special la unele opere ale lui < R�dulescu-Motru, P.P. Negulescu, L. Blaga, 
D.D. Ro�ea �i al�ii, necunoscute literaturii filosofice europene, de care suntem convin�i 
c� ar sta dovad� despre existen�a unor puncte de vedere proprii în probleme filosofice 
fundamentale, ca �i despre specificul unei filosofii care �i-a atins maturitatea dup� 
criteriile clasice ale acestei discipline. 
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The article is intended to research the interpretation of the category “tradition”, its 

definition and typology. The author also uncovers various trends in defining this category. The 
importance of the structural functional analysis of the term tradition as an original social 
phenomenon is emphasized in order to identify its structural elements: idea (representation) 
tradition (certain behavioral norms) and ritual (symbolic implementation of tradition). 

The main function of tradition: regulation transference of the social experience, 
educational, information and integration ones are being identified. The author came to the 
conclusion that the categorical imperative of the present is the utilization of the potential of the 
national traditions in order to regulate relations between people and generation, to solve 
problems which arise due to the invasion of the “mass culture” on modern youth. 

 
Tradi�ia exprim� mo�tenirea de obiceiuri, datini, credin�e ce se transmit din 

genera�ie în genera�ie, constituind tr�s�turile specifice unui popor. Ast�zi, categoria 
„tradi�ie” este utilizat� atât în limba uzual�, cât �i în cea �tiin�ific�. Dic�ionarul explicativ 
al limbii române determin� tradi�ia ca un „ansamblu de concep�ii, de obiceiuri, de datini 
�i de credin�e care se statornicesc istorice�te în cadrul unor grupuri sociale sau na�ionale 
�i care se transmit (prin viu grai) din genera�ie în genera�ie, constituind pentru fiecare 
grup social tr�s�tura lui specific�” [1]. 

În limba român� no�iunea tradi�ie este utilizat� în trei sensuri: 1) ea serve�te ca o 
expresie a unor tr�s�turi comune, particularit��i proprii unor fenomene sociale care se 
deosebesc mai mult sau mai pu�in unele de altele, dar care sunt înrudite (ritual, 
ceremonie, s�rb�toare); 2) no�iunea în cauz� se utilizeaz� în sensul ei direct ca entitate ce 
se deosebe�te de obicei, ritual, s�rb�toare etc.; 3) ea poate fi utilizat� ca echivalent� a 
no�iunilor men�ionate mai sus: obicei, ritual, s�rb�toare, ceremonie, arta m��tilor �i a 
jocurilor dramatizate de Anul Nou etc. 

<ategoriei tradi�ie în filosofie �i �tiin�� nu i-a prea mers: indiferent de utilizarea 
destul de frecvent� �i a tentativelor de a o interpreta, totu�i putem constata cu certitudine 
c� aceste inten�ii s-au soldat cu faptul c� ea r�mâne �i în continuare destul de 
contradictorie �i inadecvat�. Unicul moment ce este propriu tuturor concep�iilor const� în 
aceea c� categoria tradi�ie apare practic întotdeauna acolo unde este vorba despre 
leg�tura dintre prezent �i trecut. 

Dup� opinia noastr�, au dreptate savan�ii care arat� c� tradi�ie reprezint� o no�iune 
incert� care nu este înc� determinat� [2]. În aceast� ordine de idei, vom elucida un �ir de 
cauze care, sper�m, ne vor explica aceast� stare de lucruri. Principala dintre ele, const� în 
tratarea etimologiei no�iunii date �i în faptul cum ea este utilizat� de cei care o explic� �i 
o interpreteaz�.  

No�iunea tradi�ie este de provenien�� latin� (traditio = transmit), desemnând ini�ial 
transmitere, înv���minte. Despre aceasta ne denot� practic toate dic�ionarele explicative 
�i enciclopediile, unde aceast� defini�ie este elucidat�: „fran. Tradition – tradi�ie, ger. 
Tradition - < lat. traditio – a transmite, legend�, de la tradere – a transmite, a comunica, 
de la trans – prin, printre �i dare – a da”.  
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Analiza tuturor modalit��ilor de tratare �i a defini�iilor categoriei tradi�ie ne indic�, 
dup� opinia lui A. A. Fokin, urm�toarele: [3] a) din punct de vedere etimologic, acest 
termen se refer� la cuvântul latin traditio; b) de obicei, accentul se pune pe conceperea 
func�ional� a tradi�iei (a transla, a transmite); c) variantele categoriei tradi�ie sunt 
similare prin faptul c� ele se refer� la leg�tura dintre prezent �i trecut; d) în cele mai 
multe cazuri ea coincide cu conceptul esen�ial asupra modalit��ii de translare – vorbirea 
oral�; e) cu vorbirea scris� �i, prin urmare, cu literatura, categoria tradi�ie este identificat� 
numai de unii autori. 

Plus la aceasta, tratarea fenomenului tradi�ie e dificil� datorit� faptului c� la 
elucidarea esen�ei ei apar o serie de probleme. Spre exemplu: la ce fel de fenomene ale 
vie�ii sociale se refer� tradi�ia – la cele spirituale sau la cele materiale, se reduce oare 
sfera de înf��i�are a ei numai la con�tiin�a social� sau cuprinde �i rela�iile materiale ale 
activit��ii umane, acumuleaz� ea oare numai experien�a social� anterioar� sau �i 
experien�a contemporan�? Aceste particularit��i ale tradi�iei au creat impresia gre�it�, 
conform c�reia con�inutul tradi�iei era redus numai la sfera spiritual� a activit��ii umane 
sau la o anumit� form� concret� – simbolic� – de comunicare sau semn, moral-religioas�, 
gnoseologic�, de joc. Astfel de „reduc�ionism idealist” este inadecvat, fiindc� ne ofer� o 
reprezentare denaturat� a esen�ei tradi�iei. Concomitent, celelalte sfere ale vie�ii sociale 
erau considerate lipsite de influen�a tradi�iilor. În aceast� ordine de idei, o însemn�tate 
deosebit� o are postulatul lui A. Toynbee care, de�i se refer� la cultur� în genere, are o 
însemn�tate metodologic� �i la investigarea fenomenului tradi�ie. El men�ioneaz� c� 
anumite tipuri concrete ale culturii reprezint� un tot întreg, ale c�ror p�r�i sunt în 
concordan�� unele cu altele, în care „elementele economice, politice �i culturale formeaz� 
o armonie interioar� deosebit�” [4]. În acest mod, interpretarea unilateral� a tradi�iilor 
poate fi dep��it�, ceea ce ne permite de a concepe tradi�iile ca un fenomen social specific, 
care exist� în toate sferele vie�ii sociale: art�, cultur�, moral�, psihologie social�, 
artizanat, produc�ie material� etc. 

Este destul de semnificativ �i faptul c� polemicile din literatura de specialitate �i 
discu�iile impetuoase ce s-au produs la conferin�ele �tiin�ifice unde s-a abordat problema 
tradi�iei în anii 60-80 ai sec. al XX-lea în fosta U.R.S.S. �i în diverse ��ri occidentale nu 
s-au finalizat cu rezultate scontate. Tentativele savan�ilor de a crea o teorie a tradi�iei nu 
s-au soldat cu apari�ia unor curente speciale în investigarea lor, de�i au ap�rut o serie de 
monografii �i culegeri colective [5] care, în principiu, nu au rezolvat problemele vizate. 
Situa�ia �i ast�zi r�mâne intact�, pentru c� tot timpul investiga�iile au fost �i sunt axate în 
jurul problemei „Ce este tradi�ia?” În acela�i timp, se încearc� de a concretiza o 
determinare sau alta prin fapte ce posed� un caracter particular, sau se întreprinde o 
tentativ� �i mai gre�it�, de a substitui categoria tradi�ie unor no�iuni care dispun de o 
anumit� independen�� �i care solu�ioneaz� o serie de probleme care nu au nimic comun 
cu tradi�ia: inova�ie, continuitate, traducere, epigonism etc.  

Din aceast� cauz� este necesar, mai întâi de toate, s� în�elegem pentru sine, cât 
mai cert, care este sfera de ac�iune a acestor categorii �i zona de corela�ie a lor cu sfera ce 
apar�ine tradi�iei în mod plenar, în calitate sa de categorie independent�. 

De%" categoria tradi�ie nu a fost abordat� în literatura filosofic� �i �tiin�ific� din 
antichitate �i pân� în sec. al XVIII-lea inclusiv, totu�i am putea remarca c� în 
interpretarea acestui fenomen social specific pân� în sec. al XIX-lea au existat dou� 
orient�ri: prima sus�inea c� tradi�ia exist� acolo �i numai acolo unde contemporaneitatea 
era „croit� în conformitate cu m�surile trecutului”, adic� corespunde completamente 
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modelelor istorice; a doua fixa arta de a separa în cadrul contemporaneit��ii „urmele 
trecutului”, care pot fi apreciate în mod diferit. 

Începând cu sec. al XIX-lea, au ap�rut multiple defini�ii ale tradi�iei, îns� situa�ia 
nu s-a schimbat în mod substan�ial. În sec. al XX-lea, opiniile care concepeau tradi�ia ca 
„ceva din trecut”, ca o „umbr� a trecutului”, se multiplic� [6], ceea ce a determinat 
apari�ia unor numeroase incertitudini terminologice �i categoriale.  

Unii cercet�tori recurg la o modalitate simpl� de tratare a tradi�iei, fixând toate 
determin�rile veritabile �i viceversa, iar mai apoi efectueaz� o analiz� comparativ� �i 
genetico-topologic� a ei. Îns� o astfel de tratare duce deseori spre impas, nu rezolv� 
problema, ci, dimpotriv�, o complic�, fiindc� chestiunea const� nu în elucidarea 
aspectelor cantitative, dar în faptul cu ce contribuie ei la elucidarea noului la analiza 
problemei în cauz� în compara�ie cu cele existente. 

Este necesar s� remarc�m c� categoria tradi�ie indic� nu numai la rela�ia dintre 
trecut �i prezent, dar �i la anumite puncte de tangen�� dintre ele. În aceast� ordine de idei, 
este vorba de func�ia de „recep�ie-translare” a tradi�iei, care se efectueaz� în mod oral, cu 
alte cuvinte, tradi�ia este trecut� în sfera culturii nescrise. Concomitent, tradi�ia nu este 
tratat� ca un proces, dar ca un obiect, lucru ce se transmite într-un anumit mod. Prin 
urmare, tradi�ia este conceput� ca o �tiin�� aparte, particular� sau ca o parte a ei, spre 
exemplu, etnografia, folcloristica etc. Probabil, din aceast� cauz�, în calitate de sinonime 
ale categoriei tradi�ie deseori se utilizeaz� a�a no�iuni ca legend�, balad�, care indic� 
asupra faptului ce este necesar de a se transmite, astfel tratându-se tradi�ia în calitate de 
obiect, lucru. Îns� de îndat� ce se insist� asupra unei astfel de modalit��i de translare ca 
vorbirea scris�, obiectul se disociaz� �i se transform� într-o mul�ime incert�, pierzând, 
prin aceasta, integritatea, care devine nu formal�, ci abstract�. 

Mult timp în tratarea tradi�iei a prevalat abordarea pluralist�, prin care tradi�ia se 
identifica cu obiceiul, s�rb�toarea, ritualul. Dup� opinia noastr�, o alternativ� a trat�rii 
date poate fi abordarea sistemic�, care, independent de diversitatea ei, este monist�, 
pentru c� presupune eviden�ierea în cadrul sistemul investigat al elementelor �i rela�iilor 
ce formeaz� sistemul, care îi ofer� integritate. Prin aceasta se înl�tur� posibilitatea de a 
utiliza, în procesul investig�rii tradi�iei, abordarea pluralist�, care reprezint� o tratare 
eclectic�. Tradi�iile, fiind un sistem de anumite idei, legi nescrise, norme de conduit�, o 
totalitate de concep�ii ce s-au cristalizat în mod istoric, nu se constituie într-o form� 
complet� în mod spontan. De aceea, în structura tradi�iei pot fi delimitate trei straturi: 
ideea (reprezentarea); obiceiul (o anumit� norm� a conduitei); ritualul (întruchiparea 
simbolic� a obiceiului) [7]. 

Totodat�, concep�ia care a prins r�d�cini în �tiin��, conform c�reia tradi�ia 
reprezint� o categorie destul de ampl� �i neomogen�, nu poate deveni un fundament 
pentru l�rgirea subiectivist� sau îngustarea frontierelor acestui fenomen social, pentru c� 
ele sunt destul de cert desemnate de esen�a acestei categorii ca rela�ie între prezent �i 
trecut �i acele abord�ri care s-au decantat timp de câteva secole în �tiin��, despre care am 
men�ionat mai sus. 

Totalitatea defini�iilor tradi�iei existente în literatura de specialitate au ceva 
comun, de vreme ce consider� c� acest fenomen social specific reprezint� atitudinea 
subiectului care recep�ioneaz� tradi�ia �i obiectul care îi d� na�tere. Diversitatea 
interpret�rilor acestui fenomen social au ap�rut datorit� celor trei tipuri de rela�ii ce se 
formeaz� în cadrul existen�ei sociale: 1) rela�iile ce au un caracter intrinsec sau o 
atitudine ciclic�, unde interac�iunea dintre subiect �i obiect este redus� la contopirea lor; 
2) determin� obiectul ca o multitudine în care subiectul intr� ca una din p�r�ile egale �i 
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este extras din aceast� mul�ime pentru manifestarea esen�ei sale; 3) el poate fi 
reprezentat, în mod conven�ional, ca liniar, unde obiectul neap�rat trebuie s� fie 
precedent, trecut fa�� de subiect. În aceast� ordine de idei, este necesar de a preciza c� 
primul �i a-l doilea tip nu revendic� o cronologie strict�, iar al treilea se sprijin� în mod 
special pe ea. 

Cea mai mare parte a cercet�torilor, referindu-se la fenomenul tradi�ie, î�i 
focalizeaz� aten�ia, de cele mai multe ori, asupra unuia din cele trei tipuri de rela�ii, 
ignorându-le pe celelalte. Acest lucru se întâmpl� sau din cauza c� ei nu cunosc aceste 
rela�ii, nu le îmbin�, dar mai ales din cauza c� ei confund� aceste trei tipuri de rela�ii 
sociale. Prin urmare, se încalc� integritatea fenomenului, obiectivitatea con�inutului 
acestei categorii. 

Tipul întâi al tradi�iei poate fi numit, în mod conven�ional, ierarhic �i presupune 
înfiin�area unei ierarhii, a unei axe în vârful c�reia se afl� obiectul în fa�a cui se închin�, 
care se imit�, iar tot ce se afl� mai jos este împ�r�it, în mod strict, în nivele ce sunt supuse 
piscului. O asemenea leg�tur� creeaz� impresia eternit��ii �i inepuizabilit��ii simbolului, 
de aceea categoria timpului, în acest caz, nu este atât de important�. Tradi�ia ierarhic� 
este, mai întâi de toate, tradi�ia credin�ei, care, dup� cum se �tie, se bazeaz� pe începutul 
intrinsec, spiritual �i personal. În tradi�ia ierarhic� domne�te rela�ia analogiei �i 
asem�n�rii, ea se transform� într-o formul� codificat�, unde domin� determinismul, care 
reduce rela�ia dintre subiect �i obiect la banalitate, obiectul este transformat în cult, iar 
subiectul este, practic, redus la zero ca individualitate �i exist� ca ceva derivat de la 
obiectul ce d� na�tere tradi�iei. 

În literatura �tiin�ific� dedicat� analizei categoriei tradi�ie întâlnim, destul de 
frecvent, determinarea tradi�iei ca o totalitate de chipuri. Reie�ind din aceast� optic�, s-a 
produs, dup� opinia noastr�, una din cele mai mari erori, tradi�ia fiind conceput� în 
calitate de chip pentru imitare, la un proces de imitare a unor chipuri. 

Al doilea tip al tradi�iei poate fi numit paradigmic. El apare acolo unde apare 
compara�ia, care instituie domina�ia mul�imii în toate: mai întâi, obiectul trebuie �i poate 
s� devin� multiplu; în al doilea rând, tipul multiplu de rela�ii între subiect �i obiect; în al 
treilea rând, caracterul multiplu al formelor �i, ca efect, multitudinea con�inutului �i a 
sensurilor; în al patrulea rând, compara�ia ne ofer� posibilitatea de a eviden�ia 
multitudinea subiec�ilor ce recep�ioneaz� tradi�ia [8]. A�adar, tipul paradigmal al 
rela�iilor ne ofer� posibilitatea de a reprezenta tradi�ia ca ceva ce �ine de perspectiv�, 
negând prin aceasta numai caracterul ierarhic al ei. 

Diversele defini�ii ale categoriei tradi�ie, pe care le întâlnim în literatura de 
specialitate, sunt destul de impun�toare, deoarece autorii se sprijin� pe criterii absolut 
diferite: con�tiin��, voin��, afectivitate, identificare, sim�ul continuit��ii etc. Îns�, 
indiferent de aceste distinc�ii, ele con�in o tr�s�tur� comun�: eviden�iaz� dintr-o totalitate 
a trecutului ceea ce s-a p�strat într-o form� sau alta ca o valoare inestimabil�. Anume pe 
acest fundal, adic� pe totalitatea perceperii afective a mo�tenirii �i a atitudinii fa�� de ea 
ca valoare s-a constituit în �tiin�� orientarea subiectivist� în investigarea conexiunii dintre 
trecut �i prezent. 

Abordarea subiectivist� a tradi�iei ne ofer� posibilitatea de a concepe faptul c� o 
parte considerabil� a culturii, mo�tenit� de la înainta�i, poate deveni tradi�ional� numai 
atunci când cel pu�in un subiect î�i aduce aminte c� un anumit obiect a existat în trecut �i 
vrea ca el s� existe în continuare. Astfel, tradi�ia apare nu ca un obiect, dar ca credin�� în 
valoarea ei, nu ca un fapt care este observat, dar ca o idee care exprim� o judecat� de 
valoare, ce se instituie în urma unui act de valorizare, care este actul de pre�uire, de 
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apreciere a produselor crea�iei umane. Actul valoriz�rii are loc numai la nivelul 
con�tiin�ei sociale �i se efectueaz� în virtutea unor criterii obiective, care nu sunt 
elaborate de individ, ci sunt condi�ionate în mod istoric �i social. Valorizarea este un 
proces de consacrare a valorii la nivelul con�tiin�ei sociale a comunit��ii, �i nu doar la 
nivelul con�tiin�ei individuale. Nu individul care creeaz� obiectul este acela care îi acord� 
valoare, ci comunitatea care apreciaz�, pre�uie�te acel obiect îi confer� valoare. În aceast� 
ordine de idei, N. Râmbu men�iona c� „subiectul axiologic nu este îns� un simplu individ. 
O persoan� anume nu poate fi m�sura valorii �i a judec��ilor de valoare. A�a cum un 
concept sau o judecat� existen�ial� transcend individul, fiind valabile pentru toate fiin�ele 
ra�ionale, valoarea �i judec��ile de valoare transcend con�tiin�a individual�. Valoarea nu 
exist� decât pentru subiect, dar este vorba de subiectul în genere, pe care-l putem denumi 
subiect axiologic, prin analogie cu subiectul epistemic” [9]. Pentru o astfel de concepere 
a tradi�iei este important nu obiectul care ne-a parvenit în întregime din trecut, nu unele 
elemente ale lui, dar faptul cum el este evaluat de c�tre actualitate în persoana unui 
subiect sau a unei comunit��i sociale. 

Utilizând conceperea subiectivist� a tradi�iei, noi suntem în stare s� ne îndep�rt�m 
de tratarea ei prin no�iunile de „presiune”, „povar�”, �i s-o interpret�m prin categoria 
„puterii trecutului asupra prezentului”. A�adar, prin intermediul abord�rii subiectiviste, 
orientarea intereselor se schimb�: nu puterea mor�ilor asupra celor vii, ci viceversa, iat� 
obiectul autentic ce trebuie s� fie studiat de c�tre tradi�ie. T. Elliot, în lucrarea sa Tradi�ia 
�i talentul individual, întreprinde o tentativ� de a face o distinc�ie între tradi�ia obiectului 
�i cea a subiectului. El afirm� c� tradi�ia nu este o chestiune de a repeta sau de a imita 
modelele din trecut. Tradi�ia nu este ceea ce este adoptat într-o form� gata de la 
predecesori: „Ea nu poate fi mo�tenit� �i, dac� tradi�ia v� este necesar�, ea poate fi 
ob�inut� numai prin intermediul unor eforturi serioase” [10]. 

Prin urmare, orice om posed� o anumit� mo�tenire, dar nu fiecare o consolideaz� 
pe ea în calitate de mo�tenire, nu ca un set de chipuri, care cer ca ele s� fie recunoscute în 
calitate de ceva destoinic pentru imitare. Trecutul nu cere nici un fel de fundamentare, în 
afar� de constatarea c� el este trecut. De aceea credin�a în el sau închinarea în fa�a lui, sau 
reconstituirea permanent� a lui înc� nu creeaz� tradi�ii. Tradi�ia apare acolo unde trecutul 
este însu�it de subiect, care se exprim� ca adept al lui, chiar dac� aceasta exist� la nivelul 
incon�tient �i este continuat de el. 

Al treilea tip al tradi�iei se caracterizeaz� printr-o atitudine temporal� �i prin lipsa 
unui general aparent, prin c�utarea acestui general, prin conexiunile ce sunt de scurt� 
durat�, dar semnificative atât pentru subiect, cât �i pentru obiect. Acest tip poate fi 
reprezentat ca sintagmatic, care constituie o tradi�ie a libert��ii, dar în special a libert��ii 
subiectului, unde subiectul singur î�i alege obiectul �i determin� caracterul 
interac�iunilor. Acest tip al tradi�iei poate fi determinat numai la nivelul incon�tientului, 
al intui�iei.  

În mod esen�ial, tradi�iile sunt legate de timp, de schimbare, de mobilitate. Intrarea 
în tradi�ii înseamn� intrarea în timp, în întâmplare, în incertitudine, c�derea din starea de 
gra�ie, de har. Tradi�iile sunt o procesualitate, �i nu o realitate constituit� în mod absolut, 
pietrificat�, e lumea posibilului kantian, cea a ra�iunii practice guvernat� de un alt tip de 
ordine decât cea a realit��ilor date. Con�tiin�a �i ac�iunea, omul întreg în �es�tura 
complex� a facult��ilor �i structurilor sale, direct sau indirect, subiect �i obiect, agent �i 
victim� a direc�iilor �i curentelor, a institu�iilor �i structurilor în care el se afl� pe el însu�i 
plasat. Realitate ontic�, dar �i o cunoa�tere a acestei realit��i, pl�m�dit� dintr-un aluat 
indivizibil, construc�ie dar �i continu� reconstruc�ie în ordine simultan teoretic�, practic� 
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�i valoric�, tradi�iile r�spund aspira�iei noastre fire�ti de a ne constitui �i salva fiin�a de 
caducitatea efemerului. 

Tradi�iile reprezint� �i o parte impun�toare a memoriei sociale a unui popor ce ne 
ajut� s� r�spundem celor �ase „de ce-uri” pe care le presupune cunoa�terea de sine: Cine 
sunt? De ce sunt? Cum sunt?, �i mai ales, Pentru ce sunt? Unde? Când?, prin care ne 
cl�dim propriul sens, distinct de al tuturor celorlalte fiin�e existente, asemenea nou�. 

A avea o memorie, ,,o con�tiin�� de sine înseamn� a �ti, a te sim�i pe tine distinct 
de toate celelalte fiin�e, iar la sim�irea acestei distinc�ii se ajunge prin senza�ia �i 
cunoa�terea propriei limite. Con�tiin�a de sine nu este decât con�tiin�a propriei m�rginiri: 
a �ti pân� unde încetez de a fi, de unde nu mai sunt” [11]. Numai prin aceast� rela�ie, 
dup� cum remarc� C. Noica, cu altul, cu alte popoare noi suntem în stare s� descoperim 
lan�ul ce ne separ� �i ne une�te de semenii no�tri, e singura modalitate prin care 
dobândim, p�str�m �i ne îmbog��im propria con�tiin�� �i memorie social�. 

Tradi�iile au exercitat �i continu� �i pân� ast�zi s� îndeplineasc� în societate o 
serie de func�ii importante în virtutea particularit��ilor care le sunt proprii: stabilitatea, 
repetabilitatea, respectarea lor prin intermediul opiniei publice etc. Sub aspect func�ional, 
câmpul de ac�iune a tradi�iilor în societate poate fi redat prin: func�ia reglatoare, de 
translare a experien�ei sociale, func�ia educativ�, informativ� �i integrativ�. 

Func�ia reglatoare a tradi�iilor a ap�rut printre primele, deoarece ele au fost mult 
timp unicul mijloc prin intermediul c�rora se reglau rela�iile dintre oameni în societate, 
fiindc� era o încredere în juste�ea ordinii stabilite de ele, care se baza pe existen�a �i 
vechimea lor. Qceast� func�ie exercitat� de tradi�ii de milenii a fost neglijat� eshaustiv în 
perioada totalitarismului, ceea ce a adus prejudicii serioase societ��ii, a provocat o serie 
de fenomene negative ce s-au r�sfrânt asupra rela�iilor dintre oameni �i chiar dintre 
na�iuni, fiindc� se punea accentul pe discontinuitate, se impunea oamenilor ideea c� 
trecutul nu exist� - conteaz� numai viitorul �i trebuie de construit o lume nou� rupt� de 
paradigmele trecutului. Prin urmare, facult��ile �i reflexele morale, acumulate prin 
succesiunea în timp a genera�iilor, au fost sl�bite �i atenuate sub presiunea enorm� a 
aparatului represiv al regimului totalitarist, specializat în injectarea fricii �i în distrugerea 
personalit��ii fiec�rui individ, care a fost derutat în a�a fel, încât, fiind pus ast�zi în fa�a 
alternativei libertate-totalitarism, el alege reie�ind din reflexele dobândite anterior, ultima 
variant�, fiind convins c� alege binele.  

Ast�zi, când în centrul aten�iei se plaseaz� calit��ile spirituale ale omului, 
ponderea tradi�iilor na�ionale, care reprezint� o coloan� vertebral� a con�tiin�ei na�ionale, 
un mijloc eficient de reglare a rela�iilor sociale �i na�ionale, trebuie s� creasc� în mod 
considerabil. Aceste comori ale memoriei noastre na�ionale pot s� îmbog��easc� în mod 
substan�ial via�a cotidian�, s� contribuie la reglarea eficient� a rela�iilor sociale. Ele vor 
contribui în mod substan�ial la reglarea rela�iilor dintre genera�ii, c�ci con�in în sine ni�te 
modele de conduit� edificate pe un profund sentiment axiologic, printr-un orizont 
umanist de profunzime �i anvergur�. Tradi�iile na�ionale reprezint� o surs� esen�ial� a 
umanismului, care caracterizeaz� toate actele de cultur� �i civiliza�ie a poporului român, 
personalitatea sa este omenia româneasc� – determinarea de esen�� a spiritualit��ii sale, 
caracterizat� prin ospitalitate, generozitate, o acut� con�tiin�� moral� a binelui, aprecierea 
oamenilor dup� destoinicia, cinstea �i patriotismul lor, o omenie în care blânde�ea, 
bun�tatea, sentimentul de prietenie �i fraternitate se îmbin� cu fermitatea, curajul, 
neînduplecarea, intransigen�a atunci când e vorba de interesele fundamentale ale ��rii, de 
îns��i fiin�a noastr� istoric�.  

O alt� func�ie important� a tradi�iilor o constituie translarea experien�ei sociale, 
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p�strarea, reglarea �i reproducerea rela�iilor sociale. Func�ia în cauz� se impune în via�a 
social� prin existen�a continuit��ii genera�iilor, tradi�iile exercitând rolul verigii de 
leg�tur� ce asigur� continuitatea genera�iilor umane. Translarea experien�ei prin 
intermediul tradi�iilor este posibil� datorit� existen�ei simultane în cadrul societ��ii a 
genera�iilor de oameni care se substituie unele pe altele. Tradi�iile includ noile genera�ii 
în formele verificate ale rela�iilor sociale, eliberând fiecare individ în parte de necesitatea 
de a cuceri o dat� în plus ceea ce a fost ob�inut �i realizat de înainta�ii no�tri. 

Un rol deosebit, mai ales în condi�iile contemporane, o are func�ia educativ� a 
tradi�iilor, care se manifest� începând cu frageda copil�rie �i continu� pe tot parcursul 
vie�ii individului. Personalitatea resimte influen�a tradi�iilor care determin� mentalitatea, 
sim�urile, emo�iile �i comportamentul ei. Fiecare om în�elege lumea printr-o mentalitate 
pe care o accept� �i în care s-a format, a crescut, iar aceast� mentalitate, înr�d�cinându-se 
în con�tiin��, confer� o vârst� �i o vechime unui mod de a fi �i de a tr�i în lume. O 
deosebit� putere de asimilare a rosturilor vie�ii omene�ti o au tradi�iile familiei, care 
constituie un etalon de m�sur� pentru tot ce e bine gândit �i înf�ptuit. La poporul roman, 
tradi�iile familiei s-au întemeiat pe cultul muncii �i al vredniciei celor mai în vârst�. În 
cadrul familiei, fiecare î�i avea un rost al s�u, pân� la cel mai mic. Prin intermediul 
acestui suport are loc decantarea unui anumit mod de conduit� social�, formarea 
convingerilor �i deprinderilor, se efectueaz� procesul de înglobare a omului în procesul 
de continuitate na�ional� respectiv� pe baza memoriei sociale. 

Respectând tradi�iile, individul nu numai c� se include în sistemul de rela�ii 
sociale, dar �i devine o personalitate, se ata�eaz� la mediul dat. Pentru ca munca de 
educa�ie s� fie eficient�, ea trebuie s� afecteze toate for�ele spirituale ale omului – nu 
numai intelectul, ci �i sim�urile, voin�a �i psihologia omului. Munca educativ� trebuie s� 
indice o anumit� paradigm� a conduitei, s� cristalizeze convingerile personale, ce se vor 
transforma în deprinderi stabile, în tr�s�turi de caracter �i în facult��i personale. Oamenii 
inclu�i în sistemul func�ion�rii tradi�iilor pot fi educa�i în conformitate cu necesit��ile 
sociale vitale pe neobservate, simplu, în mod firesc. Numai a�a omul nu se simte un 
obiect evident al educa�iei, sporind astfel eficien�a procesului educativ.  

Situa�ia care s-a creat în �ara noastr� în prezent ne ilustreaz� în mod elocvent c� 
continuitatea genera�iilor [12], r�d�cinile care alimenteaz� aceast� continuitate a 
memoriei sociale a fost subminat� de sistemul totalitarist �i continu� s� r�mân� aceea�i �i 
dup� cincisprezece ani de independen��. Contextul în care ne-am pomenit ast�zi este cu 
mult mai alarmant decât considera marele nostru înainta� A. Russo în prima jum�tate a 
sec. al XIX-lea, care remarca: „Nimica nu mai leag� Moldova de ast�zi cu trecutul, �i 
f�r� trecut, societ��ile sunt �chioape. Na�iile care au pierdut �irul obiceiurilor p�rinte�ti 
sunt na�ii f�r� r�d�cin�, nestatornice, sau, cum zice vorba proast�, nici turc, nici 
moldovan; limba lor �i literatura nu are temelie, �i na�ionalitatea atunci este numai o 
închipuire politic�” [13].  

Tradi�iile mai exercit� �i func�ia informativ�, care asigur� un anumit mod de 
comunicare, de leg�tur� dintre oameni. Semnifica�ia acestei func�ii se manifest�, mai 
ales, prin intermediul ritualurilor, s�rb�torilor �i ceremoniilor care poart� un caracter de 
mas� �i sunt edificate pe principiul colectivismului. Ele vizeaz� momentele cruciale din 
via�a omului, eviden�iaz� leg�tura indisolubil� dintre personalitate �i societate. Func�ia 
informativ� se manifest� �i prin faptul c� conexiunile sociale, comunicarea la diferite 
popoare, na�iuni poart� un caracter specific, inedit, este irepetabil�. De aceea omul care 
fiin�eaz� într-un mediul social concret este nevoit s� respecte tradi�iile acestui popor. Dar, 
spre regretul nostru, acest principiu nu e respectat de majoritatea alolingvilor care sunt 
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stabili�i cu traiul în Republica Moldova. Anume acest fenomen a devenit una din cauzele 
tensiunilor interetnice din Moldova de la sfâr�itul anilor optzeci. Proverbul popular 
spune: „Cum e �ara - �i obiceiul”, subliniind faptul c� oamenii, sub influen�a obiceiurilor, 
se familiarizeaz� cu modul de comunicare a comunit��ii umane date, devenind o parte 
component� a acestui mediu. Pentru alolingvi acest mediu a fost �i continu� s� r�mân� un 
mediu str�in, la care ei nu vor s� se ata�eze, ceea ce nu poate s� nu trezeasc�, în mod 
firesc, nemul�umirea popula�iei române�ti b��tina�e[14]. 

Volumul de informa�ie ce se con�ine în tradi�iile na�ionale creeaz� condi�ii optime 
pentru asimilarea de c�tre tân�ra genera�ie a fiin�ei, istoriei �i normelor de conduit� a 
poporului din care face parte. Dar atitudinea nihilist� �i indiferent� fa�� de tradi�iile 
poporului nostru, promovat� de regimul totalitarist timp de decenii, a determinat apari�ia 
unei genera�ii indiferente fa�� de trecut, fa�� de mo�tenirea istoric�, fa�� de plaiul natal �i 
Patrie. Drept consecin�� a ap�rut un fenomen negativ, numit mancurtism, a fost afectat� 
s�n�tatea spiritual�, moral� �i psihologic� a tinerei genera�ii. 

Pentru a salvgarda situa�ia, noi trebuie s� con�tientiz�m faptul c� f�r� un 
echipament spiritual, f�r� un anumit sistem de credin�e �i tradi�ii care s� le orienteze 
experien�a �i comportamentul societ��ile se pot dezintegra. Tradi�iile �i credin�ele asigur� 
supravie�uirea �i func�ionalitatea grupului uman, ceea ce constituie o condi�ie necesar� de 
supravie�uire a individului. Este necesar s� �inem cont �i de faptul c� numai în cadrul unei 
tradi�ii se poate constitui �i cap�t� sens inova�ia, în afara ei crea�ia e de neconceput, 
deoarece istoria s-ar frânge �i umanitatea nu s-ar putea constitui. „E o iluzie periculoasa 
s� credem c� ne putem sustrage prezentului pornind de la o „tabula rasa”, c� putem 
examina trecutul cu toat� obiectivitatea, c�-l putem în�elege ca un echipament mintal, cu 
o psihologie �i o con�tiin�� neîntrunite de c�r�ile pe care le-am citit” [15]. Deprinderile 
noastre de gândire, asocia�iile noastre de idei se formeaz� sub influen�a prezentului, dar �i 
a credin�elor pe care le împ�rt��im, a experien�elor �i tr�irilor noastre ca oameni, toate 
constitutive ale acelei mi�c�ri vii ce formeaz� via�a îns��i, istoria noastr�. 

Prin urmare, devine stringent� problema p�str�rii memoriei na�ionale, continuit��ii 
genera�iilor, a solidarit��ii dintre ele, care ar exclude tensiunile, divergen�ele �i 
antagonismele existente ast�zi. Un loc aparte �i foarte important în solu�ionarea 
problemei în cauz� trebuie s�-l ocupe tradi�iile na�ionale, care pot asigura schimbarea 
orient�rii con�tiin�ei individuale de la valorile culturii str�ine mediului autohton spre 
memoria na�ional� �i valorile culturii tradi�ionale ale poporului nostru, care au fost 
acumulate de secole. Astfel, tân�ra genera�ie se poate ata�a la „temele” autentice ale 
culturii tradi�ionale, care pot deveni un mijloc eficient de formare a aspectelor de baz� ale 
personalit��ii �i de a regla comportamentul ei. În �i prin cultura na�ional� se decanteaz� �i 
se structureaz� acel fond etnic spiritual al na�iunii alc�tuit din memoria na�ional�, 
moravuri, obiceiuri, tradi�ii, mentalit��i de psihologie social�, modele �i norme de 
comportament atât de necesare în prezent. Doar în acest caz procesul de socializare poate 
fi eficient, pentru c� el va fi determinat de experien�a care se decanteaz� prin intermediul 
tradi�iilor, al metodelor tradi�ionale de educa�ie a copiilor. 

O alt� func�ie, destul de important�, a tradi�iilor na�ionale este cea integrativ�. 
Având menirea de a asigura coeziunea �i solidaritatea grupurilor �i institu�iilor, ca �i 
convie�uirea �i cooperarea dintre indivizi, normele tradi�ionale reprezint� un important 
factor de reglementare normativ� �i de integrare social� a indivizilor în structurile 
societ��ii. Ea exprim� unitatea social� a comunit��ii na�ionale. Func�ia în cauz� ne denot� 
despre faptul c� tradi�iile nu numai c� „oblig�”, ci �i „leag�” oamenii de comunitatea 
dat�. Numai prin schimbarea orient�rii con�tiin�ei individuale de la valorile str�ine 
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culturii noastre na�ionale spre tradi�iile na�ionale poate avea loc procesul de integrare a 
tinerei genera�ii în contextul social �i na�ional autohton, ceea ce va asigura atât procesul 
continuit��ii, cât �i viitorul nostru. Revenirea la tradi�iile istorice ale poporului nostru 
constituie un imperativ categoric, care nu este u�or de realizat, fiindc� copiii no�tri 
aproape c� nu �tiu nimic despre str�mo�ii lor direc�i, nu �tiu de unde li se trag r�d�cinile. 
În aceast� ordine de idei, e actual� remarca f�cut� de M. Kog�lniceanu la 1843, în cadrul 
prelegerii de deschidere a cursului de istorie la Academia Mih�ilean� de la Ia�i: 
„Neavând istorie, fiecare popor du�man ne-ar putea zice: „Originea ta este necunoscut�, 
numele t�u nu-�i apar�ine, mai pu�in p�mântul pe care locuie�ti” [16]. Cuvinte destul de 
actuale, fiindc� mai exist� oameni certa�i cu adev�rul �i obiectivitatea �tiin�ific�, care nu 
se sfiiesc s� sus�in� idei absurde cu privire la originea �i istoria noastr�, care deruteaz� de 
multe ori tineretul. Este necesar de a în�elege c� ast�zi, dup� cum remarca marele nostru 
înainta� M. Eminescu, „patriotismul nu este iubirea ��rânii, ci iubirea trecutului. F�r� 
cultul trecutului nu exist� iubire de �ar�. Azi e constatat c� din momentul în care împ�ra�ii 
au început a înlocui prin oameni noi pe senatorii Romei, în care tradi�iile �i cultul 
tradi�iilor se uitaser�, Roma a mers repede spre c�dere. Cazul Romei nu numai c� este 
izolat, dar nu sufer� nici o excep�ie m�car” [17]. 
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This article is dedicated to analysis of how the organizations existent „between the state 

and market” are defined. It focuses on the two main approaches of what is generally refered to as 
the „Third Sector”: the american one, which stresses its „non-profit” quality and the european 
one, which concentrates on its social orientation. The two dominant definitions are then 
juxtaposed, to reveal the difference between them, according to some certain criteria. 

 
Conceptului de „sectorul trei” i s-ar putea asocia un grup de sinonime sau 

cvasisinonime, precum: „sectorul non-profit”, „sectorul non-guvernamental”, „sectorul 
independent”, „sectorul voluntar”, „sectorul filantropic”, „sectorul social”, „sectorul 
neimpozabil”, „sectorul caritabil”, �i, mai ales în contextul european de dup� 1989 (anul 
adopt�rii oficiale a termenului), acela de „economia social�” sau, dup� 1997, un termen 
creat de Comisia European�, „sistemul trei”. Îns��i denumirea de sectorul trei presupune 
existen�a a altor dou� sectoare, indiferent pe care l-am numi primul: pia�a (sin.businessul) 
�i statul (sin.guvernul). Sectorul trei este, respectiv, conceput în opozi�ie cu primele dou�, 
de aici „non-profit” (în opozi�ie cu principiul fundamental al pie�ei) �i „non-
guvernamental” (deci, autonom în raport cu statul). Avem o defini�ie ex negativo – 
sectorul trei nu este nici pia��, nici stat. De fapt, �i alte formul�ri pun în lumin� doar un 
singur aspect al fenomenului: de exemplu, „sectorul non-profit” se concentreaz� asupra 
ne-distribuirii profitului, iar „economie social�” �ine de aspectul socioeconomic al 
sectorului. Oricum, defini�iile minimaliste se opresc în acel punct: „Sectorul trei este 
compus din organiza�ii ne-asociate cu businessul sau guvernul”[1]. Exist�, desigur, 
defini�ii mai generoase, precum acea a unui raport oficial suedez: „Conceptul de 
Economie Social� se refer� la activit��i organizate ce au drept scop primar servirea 
comunit��ii, se fondeaz� pe valori democratice �i sunt sub aspect organiza�ional 
independente de sectorul public. Aceste activit��i sociale �i economice sunt realizate mai 
ales de asocia�ii, cooperative, funda�ii �i grupuri similare. For�a motrice principal� a 
Economiei Sociale este beneficiul public sau acela al membrilor unei asocia�ii particulare 
�i nu ra�iuni de profit”[2]. 

O alt� defini�ie extrem de valoroas� ar fi aceea elaborat� de Lester M. Salamon �i 
Helmut K. Anheier pentru a servi un instrument de lucru al proiectului Universit��ii 
Johns Hopkins din Baltimore de studiu comparativ al sectorului non-profit pe scara 
interna�ional� – în continuare o vom numi defini�ia Johns Hopkins University Project 
(JHUP): „Sectorul non-profit este o colec�ie de entit��i organizate; private în calitatea lor 
de non-guvernamentale; non-distribuitoare de profit; independente; voluntare; îndreptate 
spre beneficiul public”[3]. S� examin�m con�inutul fiec�rei dintre aceste caracteristici.  

1. Formale/organizate, deci institu�ionalizate într-o anumit� m�sur�. Adun�ri 
ad hoc, temporare �i neformale sunt dincolo de cadru. Constat�m astfel c� defini�iei 
sectorului trei i se mai poate ad�uga o a treia nega�ie: pe lâng� aceea c� nu este „nici stat, 
nici pia��”, admitem c� nu ar �ine nici de „sectorul neformal” al rudeniei, prieteniei sau 
altor rela�ii personale.  
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2. Private, respectiv institu�ional autonome în raport cu guvernul. Autonomia 
dat� se refer� întâi de toate la lipsa unei formule de „guvernare – subordonare” în rela�ia 
dintre stat � sectorul trei. Pe de alt� parte, suportul guvernamental pe care îl primesc 
organiza�iile sectorului trei este unul foarte semnificativ, mai ales în ��rile cu un stat al 
bun�st�rii generale universal, �i totu�i axat pe îndemniza�ii b�ne�ti, cu o limitat� implicare 
a sectorului public în oferirea nemijlocit� a serviciilor sociale. Aici sectorul trei joac� un 
rol important în oferirea serviciilor sociale �i comunitare, finan�ate preponderent de stat. 
Este mai ales cazul unor ��ri ca Germania, Austria, Fran�a, Belgia, Irlanda �i Olanda. 
Exemplul Germaniei este ilustrativ: sectorul trei al acestei ��ri este dominat de organiza�ii 
înalt profesionalizate, orientate spre stat �i având un impact major asupra prest�rii 
„serviciilor de bun�stare” („welfare services”). Inciden�a suportului de stat asupra 
bugetului mediu al unor astfel de organiza�ii este impun�toare: cca 60% (20-30% surse 
private �i 7-13% vânz�ri)[4]; conform altor estim�ri este vorba despre aproape de 70% 
(68%, dac� e s� fim întru totul exac�i)[5].  

3. Ne-distribuitoare de profit, respectiv nu împart profiturile ob�inute 
proprietarilor, membrilor sau angaja�ilor, direct sau indirect. Acest moment-cheie al 
func�ion�rii organiza�iilor non-profit este definit la Jerome L. Himmelstein prin alte trei 
nega�ii: „nu distribuie nici un surplus pe care îl produc nici unei clase de proprietari”[6]. 
Afirma�ia dat� îns� nu vine nicidecum s� presupun� c� organiza�iile sectorului trei nu ar 
trebui s� ob�in� profit. Doar c� profitul ob�inut ar trebui re-investit în activitatea 
organiza�iei.  

4. Independente, prin urmare având propriile proceduri interne de guvernare 
�i ne-controlate din exterior de entit��i apar�inând sectorului public sau comercial. Un 
criteriu pentru verificarea independen�ei unei organiza�ii a sectorului trei ar putea fi 
compozi�ia comisiei sale executive: dac� în cadrul ultimei predomin� (numeric sau prin 
influen�a real�) membrii din exterior, atunci nu se poate vorbi despre o independen�� de 
facto. 

5. Într-o m�sur� semnificativ� bazate pe voluntariat. Prin voluntar se are 
în vedere o persoan� care î�i dedic� timpul �i energia beneficiului altora �i care o face 
liber, prin op�iunea personal� �i f�r� s� se a�tepte la recompense de ordin financiar, cu 
excep�ia celor ce vin s� compenseze propriile cheltuieli suportate. Voluntariatul trebuie 
s� fie prezent fie în ce prive�te managementul afacerilor organiza�iei, fie în ce �ine de 
desf��urarea propriu-zis� a ac�iunilor acesteia. Nu se are în vedere îns� nici c� cea mai 
mare cot� a finan�elor unei organiza�ii a sectorului trei trebuie s� provin� din surse 
voluntare (de aceasta ne convinge exemplul Germaniei citat ceva mai sus), nici c� 
voluntarii ar trebui s� constituie majoritatea membrilor unei astfel de organiza�ii. 

6. Îndreptate spre beneficiul public, social utile: implicate în activit��i ale 
c�ror beneficii se adreseaz� întregii comunit��i �i nu doar participan�ilor din cadrul 
organiza�iei propriu-zise. Odat� ce am ajuns aici, vedem clar diferen�a dintre defini�ia 
JHUP �i abordarea suedez� (cite�te – european�) a „economiei sociale” – ultima prevedea 
în calitate de scop al activit��ii unei organiza�ii non-profit (ONP) inclusiv �i „beneficiul 
membrilor”. În general, exist� opinia potrivit c�reia trebuie s� existe o demarca�ie rigid� 
între ONP beneficiu public �i ONP beneficiu mutual – ultimele fiind organiza�ii create �i 
gestionate de membrii lor servind interesele acestor membri. Se sus�ine c� numai 
organiza�iile ce �in de prima categorie ar trebui s� fie considerate a apar�ine de sectorul 
non-profit (SNP).  

S-a propus, de asemenea, ca cele �ase caracteristici de baz� ale ONP în varianta 
JHUP s� fie acompaniate de alte dou�, relevând momente esen�iale pentru acest gen de 
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organiza�ii. Neavând drept scop primar promovarea unei confesiuni sau a unei educa�ii 
religioase �i neimplicate direct în activit��i politice, ONP sunt non-religioase �i non-
politice. Prin urmare, Organiza�iile non-profit care satisfac aceste condi�ii au uneori un 
loc important în cadrul sectorului trei în general. Ca s� recurgem iar��i la exemplul 
Germaniei, putem cita organiza�ii religioase influente, precum catolica Caritas �i 
protestanta Diakonie.  

Într-o o alt� ordine de idei, structura organiza�iilor sectorului trei trebuie s� fie una 
democratic�. Aceasta implic� cel pu�in eligibilitatea comisiei executive �i realitatea 
statutului de membru. În general, „activit��ile din cadrul economiei sociale sunt bazate pe 
principiul 'un membru-un vot' �i nu pe puterea de vot propor�ional� capitalului 
contribuit”[7]. 

Abordarea pe care o prezint� defini�ia JHUP este cel mai bine cunoscut�, cel mai 
adeseori utilizat� în dezbateri interna�ionale, asupra ei existând cel mai mare grad de 
consens. Cu toate acestea, defini�ia dat� este (a�a cum ne-am �i convins par�ial) limitat� 
în contextul european. Limita esen�ial� este dat� de faptul de a avea la baz� termenul 
„non-profit”, n�scut în SUA, care se refer�, în primul rând, a�a cum am putut urm�ri în 
punctul (III), la „ne-distribuirea profitului”. Pe când din tabloul european al „economiei 
sociale” nu lipsesc, de exemplu, cooperativele, considerate, dup� oricare standarde, 
întreprinderi („o cooperativ� este o asocia�ie de persoane unite în mod voluntar pentru a-
�i atinge scopuri �i aspira�ii economice, sociale �i culturale comune prin intermediul unei 
înreprinderi comun-de�inute �i democratic-controlate”[8]) �i întreprinderile + firmele 
sociale – care nu sunt decât forme ale businessului realizat în interesul public, al c�rui 
finalitate „nu este maximizarea profitului, ci atingerea unor scopuri economice �i 
sociale”[9]. Tr�s�tura fundamental� a întreprinderilor/firmelor sociale este de a propune 
solu�ii inedite unor probleme perene precum excluderea social� �i �omajul, de exemplu 
prin angajarea unor indivizi dezavantaja�i pe pia�a muncii (ex-de�inu�i, ex-consumatori de 
droguri, invalizi, handicapa�i etc.)[10]. Date fiind aceste specificit��i de peisaj 
organiza�ional, criteriul distinctiv european este reprezentat de formula „ne-maximizarea 
profitului”. Pentru aceasta exist� câteva explica�ii. Una dintre ele este c�, istoric vorbind, 
în Europa au existat �i exist� organiza�ii ale sectorului social care niciodat� nu �i-au re-
distribuit profiturile (cum ar fi cooperativele gospod�re�ti din Suedia). Pe de alt� parte, 
re-distribuirea profitului este oricum limitat�, gra�ie atât reglement�rilor interne, cât �i 
celor externe. În plan intern, de exemplu, cooperativele, întreprinderile sociale �i 
organiza�iile de ajutorare mutual� europene au la baz� acelea�i principii care ghideaz� 
ac�iunea asocia�iilor – respectiv, prioritatea fundamental� este atingerea unui scop comun 
(cu vector public sau mutual). Valorile au un impact major asupra acestui moment, 
deoarece, a�a cum o observ� Nancy Neamtan (de�i ea se refer� la realitatea extra-
european�), o organiza�ie a Economiei Sociale – OES – „în distribuirea profitului �i a 
surplusului acord� prioritate oamenilor �i muncii, nu capitalului”[11]. Not�m c� aici 
„distribuirea profitului �i a surplusului” este recunoscut� ca o tr�s�tur� a OES. Pe de alt� 
parte, profesorul Carlo Borzaga, referindu-se la tr�s�turile de baz� ale noilor ONP 
europene, noteaz� c�, „de�i ele nu distribuie profiturile, ele nu întotdeauna presupun 
limita de ne-distribuire a profitului drept o caracteristic� principal� sau distinctiv�”[12]. 

Explica�ia naturii acestei viziuni distinctive este oferit� de un �ir de autori cu 
renume în subiect, în raportul „Al treilea sistem – o defini�ie european�”: „Luptele ce au 
avut loc în sec. al XIX-lea au dus la un compromis în privin�a legaliz�rii organiza�iilor în 
cadrul c�rora o alt� categorie decât cea de investitori este considerat� drept beneficiar�. 
Statutul legal al organiza�iilor (cooperativ�, companie mutual�, asocia�ie) se refer� la un 
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segment organizat al Economiei Sociale pentru care factorul determinant nu este prezen�a 
orient�rii non-profit, ci faptul c� intereselor materiale ale investitorilor le sunt impuse 
anumite limite. Iat� de ce linia de demarca�ie se cere trasat� nu între organiza�iile pro-
profit �i cele non-profit, ci între organiza�iile capitaliste �i cele apar�inând de Economia 
Social�, ultimele focusate pe generarea bun�st�rii colective mai curând decât pe un profit 
urmând dintr-o investi�ie individual�. În alte cuvinte, Al Treilea Sistem cuprinde toate 
organiza�iile cu un statut legal care pun limit� pe dobândirea individual� a 
profitului”[13].  

Astfel, concluzia ar fi aceea c�, conceptul de Sectorul Trei are un con�inut mai 
pu�in restrictiv în contextul european, organiza�iile �inând de el fiind v�zute mai ales 
ca p�r�i ale unei Economii Sociale (cu accent pe impactul socio-economic al ac�iunii 
lor) mai degrab� decât doar organiza�ii ale sectorului non-profit (având obliga�ia de 
a nu re-distribui profitul).  

Din toate cele expuse pân� acum reiese c� în contextul european termenul de 
Economie Social� este cel mai potrivit pentru desemnarea organiza�iilor active în zona 
„între stat �i pia��”, o zon� - de obicei - ignorat� de stat din ra�iuni de restric�ii bugetare �i 
de business din motivul neprofitabilit��ii. O eventual� juxtapunere a conceptului de 
„sectorul non-profit” în varianta JHUP �i a celui de „economie social�” ar revendica acum 
o defini�ie „pas-cu-pas”, pe constituente, ale ultimei, a�a cum am f�cut de la bun început 
cu defini�ia JHUP. A�adar, vom spune c� organiza�iile economiei sociale se deosebesc de 
organiza�iile capitaliste din moment ce corespund unor criterii esen�iale. Dintre acestea 
remarc�m proprietatea - un moment - cheie al apartenen�ei organiza�iei de economia 
social�. Atunci când vorbim despre o astfel de organiza�ie, nu presupunem în nici un caz o 
societate pe ac�iuni, în care dividendele ar fi împ�r�ite între titularii ac�iunilor. În general, 
statutul oric�rei persoane având de a face cu o OES este definit în englez� ca 
„stakeholder” (unde „stake” înseamn� „miz�”), referindu-se în egal� m�sur� la manageri, 
voluntari, consumatori etc. Statutul de „stakeholder” este în acest sens opus celui de 
„shareholder”, ultimul însemnând „ac�ionar”. O OES trebuie s� fie concentrat� pe 
ac�iunea local� (comunitar�), iar o propor�ie semnificativ� din valoarea ei trebuie s� fie 
de�inut� de proprii ei angaja�i.  

Apoi, este vorba despre control. A�adar, fie printr-o substan�ial� includere 
sindical� în procesul de luare a deciziilor, fie prin alegerea propriilor reprezentan�i în 
consiliul directorilor, fie prin instrumentele democra�iei directe cuprinzând to�i membrii 
(pentru OES cu un num�r mai modest de angaja�i) – angaja�ii din economia social� 
trebuie s� dispun� de o autentic� putere de a influen�a deciziile de conducere, adic� de a 
controla organiza�ia din care fac parte.  

Într-o alt� ordine de idei, putem afirma cu certitudine c� indiferent de identitatea 
organiza�ional� (asocia�ie, cooperativ�, societate mutual�) misiunea general� a oric�rei 
OES este aceea de a contribui la o dezvoltare durabil�, prosperitate comun�, justi�ie 
social� �i economic� – deoarece toate acestea a�eaz� valorile umane în fruntea ac�iunii 
lor. Dat� fiind aceast� orientare de baz�, produsul ONP implic� întreb�ri, precum: ar 
trebui oare acesta s� fie social benefic pentru ca o organiza�ie s� fie considerat� a apar�ine 
de economia social�? Ar putea oare o cooperativ� de prostituate sau o mini-fabric� local� 
de petarde, de�inut� de angaja�ii ei (eventual dezavantaja�i pe pia�a liber� a muncii) 
considerate drept mostre ale OES? Se sus�ine c� în scopul realiz�rii unei defini�ii 
mandatoare, care ar facilita concuren�a OES cu organiza�iile capitaliste, produsul unei 
organiza�ii ar trebui recunoscut drept irelevant vizavi de (ne)apartenen�a acesteia de 
economia social�.  
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În fine, un moment semnificativ ce nu poate fi trecut cu vederea este acela legat de 
sursele finan��rii. În leg�tur� cu aceasta, constat�m c� o parte semnificativ� din valoarea 
unei OES trebuie s� fie de�inut� de angaja�ii acesteia �i al�i membri ai comunit��ii locale. 
A�a cum am men�ionat, OES opereaz� predominant la nivelul local, având puternice 
r�d�cini teritoriale, �i se bazeaz� în activitatea lor pe re�ele formale �i neformale de 
oameni, cuno�tin�e �i resurse. Leg�tura financiar� între comunitate �i întreprinderile 
economice ale acesteia este aceea care reprezint� atrac�ia economiei sociale. Businessul ar 
putea c�uta o pia�� de munc� cu oportunit��i de economisire pe seama salariilor, iar 
proiectele sectorului public depind de conjunctura guvernamental� �i, în cazul Uniunii 
Europene, de priorit��ile finan��rii fixate de Comisia European� - în timp ce puntea dintre 
OES �i comunitatea local� este stabil� în cea mai mare m�sur�. 
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The article is dedicated to one of the few studied religions - the Zoroastrism, which 
reflects the Zoroaster’s doctrine and conceptions – prophet of the Ancient Iran. According to the 
author’s view, the above mentioned religion is a constituent part of the unique tradition of 
divinization of Earth - Burns Gods of titanic origin. The author formulates a unitary conception 
of this tradition on the basis of myths analysis and Ancient Orient epos. 

 
�� 	�"����#��� ���! �����
	� ����	
�
���� �		���������� 
������� 

�	����, ��"�� 	
��#�"� ��������, ����	
�������� � �����������	�� ������"�� 
� ����� �	�����"� �����������	�"� ����, ��		��
�������"� �	
���� � 
���!�� �	���� � �����, ��"�� ����� � ����. ������ 	
�
!� �		�����
 
������� 
�	����. 

�
� ��"�, �
���"��
�� � ���"�� �����������	�� ��!
����, ���� 
������� ��� ����
���� � ������ ��������	�� ������. �� ������ �����
 
	���	
���
 ���
���� �������� � ������� � �������� 	
��������� ������ 

�������. 

_�-������, 
������� �	����-������ � �� 	�	
������������� ���! 
����	
�
���� "����� ��	��
� � � ������"���	�� ��	
�, 
� � � ����!��� 
�	
�����	��. _�-�
����, ��� �������� ���
���� ������ �� �������
	� 
	�������� ��
! ����� �
��� ��"��� � ������� � ��
�	
� �� ���
���	
����� 
��������	�� �����, 
.�. ����� �� ��		��
�����
	� � ����� „�	�����"� 
�����������	�"� ����”[1], � �	������� �� ����"� ������, ��� 
��!� � 
�����	
����� ���������������� � }���� �	��� 	
�����
	� ��"���. _-
��
!��, 
�� ��		��
��� 
�
 �	��
, �
� ����"������ �����, 	�������� �������� � 
���!�� ������ (�	����), � ��������	�� ����������� � ���!�� �����, ��	����� 
�	����� ��� ������������ �
�� ���� ����� ������ �
����	�� �����	
��. _-
��
���
��, �� �		�������� ������� 	�����!��� �����		�� �� ������������ ���� 
����"������ ��
��, � ������ ����� }����� ��!
� ����� � 	���	
��� ��
� 
„���	�� ������� 	�����” ��������� }���� ���
�� 	
���"� �����	
��, 
��������"�	� �� ��!
 ������. <������
��!��, �� ����
 ��
! ���	���� 
� 
	�����!��� � ������� �����, �� �
���� ����
�	
�� ����� 	��� ��������! ���
�� 
����� � „
����� ���	�� 	�����”, �����, �� �
���� �����	�� ����� �����	
�� 
������ - 	�����	
�� ��"��, ������#�� �����	
����� ����� ������	��!���, 
������� ����"�� I 
�	�����
�� �� �. ��� ����
! �� II 
�	�����
�� �. ���. 
�
��
�� �
�, �� ������� �
�� ������� �	����, ���!�� �	����
! � �������� 
��
���, �
���� ������� ��"�� �� �����, �� ������� �	���	�� � ���� 
��
������ � ������ ��"��  <��� ���!��� �� ������ ����. 

����
��	� ���
��  �	
����"����� �����	�. _ �
���	
������ ��
���
��� 
������ ��������� � �����	
����� ��� �������� � �		���������� _. Q�����, _. 
<
����, {. �!������, Q. |�������, }. �!������, �. ��		�����, <. ���	
���, 
}. <
������-�����	�"�, }. ����������, ~. ���"����-������, �. 
~���
��	�"�, ^. ����#���, _. �������, �. ���������[2]. �� ������� 
���������, �����	
����� ��	��
��� 	��� ����
� ~. ~����, {. ���	, X. �����", $. 
����� (�
��	�
��!�� ������� ����������), <. ��"�-����, �. ��#�-~������, �. 



����	
�� ������ 

���
���
 

�������! � {. ������ (� 	���� ���������� ����"�������	�� 
�����), �. 
_����"���, Q. ���	
��	��, �. ��������, _. ������", $. ��
������, �. ~���[3] � 
��. _ ��	������ ����� � 	��
 ��#�� ����� ����
� {. ���	, \. ���	���, ~. {���, 
~. ��"�
��� � ��.[4], �����
��!�� ��	#����#�� "������
 �		���������. }	���� 
�� ������� ����
, �
��
��, �
� ������ ��#�� 	
�
!� �	����, � ������ ��������
! 

�
 ��
, �
� 
������� ������ � 	�����	
�
����� ����� � ���
���� �� 
��!� 
	������ 	 ��������	��� ������
��� �}^{ � �	�����, �� � ����������
 �	� 
�	
���� ����	�� ����������� �
 ��������� �� ��
������. {� 
��� 	��
���, � 
����
���	� �
� ���	����
!, �
� 
������� ������-��"��, �����"����� ����-
����	�� �	����, �������� ����������!���, �������!��� � 	�	
������������� 
��� ��������	�� �����������. �
��� ���"�� �����������	�� ������� �
 
��������� ������ � ������������ � ��� ��!
� ��"�� „����"� ��������”, 
� 
���������� �����, 
.�. ������������ ������	�� ��
����, �	
����� 
������	
�� Q���  	��. I 
�	�����
�� �� �. ���, �� ����� �	��������, � "����� 
�������	
��[5]. Q 
����! ��		��
��� �������	
���	�� ������ �������. 

��� ������ ����
��	� �"���! ������, "�� ��	
! ������ ��"����� �����	
� 
	�������
 �����	
! 	
����� �����	
�� � ����"��, �	�������� �� ��������� 
������ ���	
������ ��������	�� �	���� �����"����� "����	�� 
�
���� � 
	�����	�� ����
�� - "�"��
��. �
� 	���
�� �
������ � „�	������ 
�����������	�� ����” (� ���!���#�� �}^{) � � „�	������ ��������	�� 
����” (�}Q{), ��������	� ������"��
���	�� �����!�, ����	
�������� 
�� 
��	
!� �����	
��, �
� ������� ��������	�� ��
! ����������� �	����. 

����� �����"� ��������� - ����! ����� ��������� ��	
! �	
���� 
�����������, 
� � ��
���	� ������
 �� ���� �
�������"� � ��	!������ 
�	
������. }	�������, ��������, 	�	
�����
 ~�
� ����
�	
�� � ���
���� 
������	
	�� ����
��[6]. 

�� ��# ��"���, �������� ��� �� ���
�� ���
�� ��!
� �����, � 	��
��� 
�������� }����, � ����� �� �����"�� 	�������#�� �����	
�����	
! 
�������. 
�� ��� �����  ����"�� ������ 	�����, ���
���� 	��	�� � "������-
	�������	�� ������. _ �"� �	���� ������ ���� � 
��� ������ Q����� - ��"�� 
"������ ������	
�. ����
���	� ����	
�������
! ���
���� ��������� 
������	
��. }���	
��, �
� ��!
 ����� 	
��, ��� ����"������ ����	
�������. 
�� � � �����	
����� �	����� ��!
� ���� ����
���� ���� � �"��, 
� ����� 
����������
!, �
� ���
����������� �����	
����� ���� ��������� ��������, 
	����#�� ��������� - ���
�� („�����#����”). ���� ��� ��	���	
����� ��!
 
_����"� �"�� � ����	
��, 	�������"� ����� � ��"��, ��������"� ��� �
 
	����� � ���"������"� ������� �����, ����	
�� 	�������� 	 ������� � 
	������. _������� ����������
!, �
� �
� ��!
���� �	������	
� �������	! 
��� �� ����� ���������� �� ������ 	�����, �
����, � ����	
��, ������	
� 
	��������� 	 ����. ���!
 �"�� ���������� 	���	
������ ������	
�� ���� � 
����
����� ���� �"�. „�����”, ��� � ������� „�	��” (�
 ���� „��” - „�����	�
! 
� ���
��”, „������
!	�”), ���� �	����� ��"�	������� � �����#���� ����� 
�"�� � ����. ���� � ���!#�� ����
� � ������	
�� ��� 	�
, ��������� 
�
����� � ���� ����	
�� ~��#-������ („��#� ���”) �
������ � ~�
�� 
����
�	
��. ��, � „{������ � <����” ����
�	
�� "�����
: „< �������� ����	! 
// ���	
����  {���� ��� �, // `
��� ������ ��� 	����� // ������ �	�, �
� 
���"�
���� �.// < Q�
�� �����
	� ��	
! _��� {��� � ��#� ���”[7].  
_�������, �
�
 ��!
 „~��# ������”, ��"�-������
��� 	
��, � �
���� 



�����	����	��� �������� 

�������

„��		�������
	� ��#� �	�� ���� � ����”, ��� 	�	
������������� �� 
������"�� � 	�����!��� 	�	
��� ������� ������	
��. ��� �����, �
� 
�����"����� ������
��!	
�� 	�
� � 	����� � ���� 	�
!�"� ��"� _���	� - 
_���	� ��� ����� "������ �		��������� 
��� �������
 ��	  ��!
� ������-
�	����, 
 �   � ���� �� 
��
��� ����� 	�����	�"� ��"� „���”, „�	” - 
���	
���� �	��. 

 _ ����� ��"����� �����	
� �
 IV-\ 
�	�����
�� �� �. ��� �� ������� 
������	
�� 	��!�� �������� #����	�� ��!
�, ��������#�� ����
�� 
�����	
�� ���� ������. ���	! ����
 ��� ��	
����� �� ���
�������#���� � 
��!
 �����[8],  ������#�� ���� ���
�	
 ���#��#�"� ����� ����
�	
��. ��	�� 

�"� � � ����� ��	���� ��"����� ��!
��� #����	�� ��!
� ���
����� 
����
�� ������	
	�� 
�������, ��#! ����! �����!#�� ��	
! ������ �	
���	! 
�� 	
���� ��������. _ ���!#��	
�� ������ 	�����������	! ����� ���
!, 
��#��#�� �� „
����� ���	�� 	�����”, ��������� ����
�	
��� „������”. ��� 
� 	������ ����� �����	
�� �������� - ������ ��"��, 	�����!��� ����� ��� 
�
���� ���� #����	�� ������
���	�� 	�����	
��. }� ���!� ���� 
������
�����
! � ��������	�� 
��� 
�� �����, �
���� ���� „�� �
 ���� 	�"�” 
(	�. {. ������ „Q	��
� ����”). ��	������
��� �
�"� ������ "��	
�� 
<������������!� ��	��� � ~���� ������: „�� �� �
	���. ���� ���� �� � �
�� 
����” (XV, 20)[9]. 

��, �
� ����	������ � �
�
 ������, ����� ���� 	�����
! 	 �������� 
�
�	
�����. \����	�� ��������	
!, ��	
������� 	�"��	�� ��"�����, ����� 
� ������, �� ��������� ������-����������, �� 
��!� ���������� ����� 
„
����"� ���	�"� ������"� 	����” � �����, ���� ��� ���"�"� ������, �� 
���	
��� „...�� 	�� ���������	� � ����
���; ����� 
��� "�����
! � ����� 
�����	
� #�����, �
���� 	
�����
	� ����
���-�����”[10]. }����� �"� 
�	
�
���	�� ���
��, 
� �	
! ��������	
! �� ���� ��� ��� ��"�� � 
��	���	
��� �����
�� "��������"����, 	�������� �����, 	�����	
��, 
����� 
���
	
�� 	 ��
�	
������� �����. �� ������ �������, �
"���	� �
�� ���
� 
	��������	! � ������ "������-	�������	�"� <��������[11], �
���� 
„...�����	� ������	�� ����
���� „��!� �� #�	
�”, �	��������"� ������ 
���! � 
����� ��!
� ���	�� 	�����	
�”[12]. 

_�		����
! �
��	���� �
�� ������ ��������, �������	!  ~�����
�, 
�
���� ��	��, �
� 	��� �����
 ���	
���� ����� ������!	
���, ������	! � 
���� �
 ������, � �� ��	
��	
! �� �� ���� ����� �� 	����
 ���	���
! ���	!. 
�� ��������
	� 	���	
������ ��������� ��!
 ����� � ��������� 
"����������, � �	���� �
���"� ����
 � #����	�� (�� �����������	�"� 
����	��������), 
� � ����	�� ��!
� � ������
���	�� ���
��. �������� 
"����������� �, � ��	
��	
�, }���� �������� 	��� ������ 	�
������ � 
��������!���, �
���� 	�������� �����	
! 	
����� �����	
��. ���
��� ��� 
������	
���� ����"�����"� ������ ������#�� ��	��. 

{. ���	 ��#�
 � �
�� 	����: „_ ���� �����, ��������, �"��-
� � ������ 
II 
�	�����
�� �� �. �. ���
��������� � ���
������� �
������	! ���" �
 ���"� � 
	
��� �������
!	� �� 	����� ���� � ��� ������ ������”[13]. 

����	�����, ��
�� "���� � ����	
� ������"�� ��!
� �� ����, �� � 
�	������ ���
��������� ���������� ����, ����
�� #������� � „�������� 
	������” ��������� }����, � ���
������� �	
���	! ������	
��� � 
���������� ��!
� ������ - 	
���� ��"��. <
������ �� ������	
	�� 



����	
�� ������ 

�������
 

������"�� ��� �������, 
� �	
! ��		��
����� ���� 	 
��� ������ ���!�� ����� 
� ��� �, � �
����� �
 ���"�� �������, ������ ������ ������ 	�� ����� � ����� 
�	
����. �
� ������� �� ��!
 ������ 	 "������-	�������	�� ��!
�� ����� �� 
�"� ��"�� Q	��, "�� 
��� � ���� ����, ��	�� �"������ ������� ��� ������
	� �
 
	����� � �������
	� ����� ���. _ 	�������	�� 	������ � 
������� � ���� 
���� (_���	��) "�����
	� � ��
�� ����� ����� �	��� � ����� (!): „<����� 
�������, ����� 
���
 � ����, 	�����
	� 	 ���� 	��
��� ������, ����� 
��#��
1[14]. _ „���!#�� �������#��”, 	���� �����
��!��� �����	
���	�� 
������������, �� 	��������	��	�� ����, �
���� ����	������
 �� 
��!� 
�
�������� „��������	” Q��	
�, �� �, ��������, ���"��, ����� ������� ���� 
����� ���������, ���� ���� ���	����
	� 	�������� �������: „��
�� �"��! � 
��" Q������ ��	�����
 ��
��� � "���� � �� ������, � �� �	
���
	� �� ����� 
������� ���. ��
�� ��� ��	
���
 �	�� ����� ���
� � ��	���������� ��
��� � 
���	
�
!	�”[15].  

�� �	�� ������	
�, �� 
��!� 	���� �������, �� � �� �	�� ���	
���	
�� �
 
}	������, "�� ���� ��� � XII ��� ��������	! aesir-��[16], � ~������� �	��, 
�� $�	� �
���"��� ����� � ����
! �� ����� Q���, "�� � }���� ��	���	
����� 
	��� ������� ��!
 {���� � ���� ������ Q�����, 	��������	! ������, �� 
�����#����� ���������� ����� ������
���	��, ������"���	�� ����"������ 
	�	
���, ��������� �������������, ��� 	
����, ����������. ����
�� � 
�	�, 	 
����� 	
�����, ��������	��� ��!
���, � 	 ���"�� - "���-���	���, 
���
��������� ���������, #������� <������� Q��� � ���
������ ��	�����, 
������ 	� 	
����� �������������, �
� ������ ������"���	�� ���	
���	
�� 
	�����	!, � #�"������� ���, ��� �� ������
���	! � �	
�
� ���"�� ����"� 
�����������	�"� ���������, ����	
������ ��	������ ����
�� �
���"�, 
������ }	������, 	
�� }���. 

_� "���� �
�� 	�	
���, � ������� ������� ����
�	
�� ���
���	� 
����
������� ��� �	�������, ���� �� 
��!� ��"�, ��������� �	���-����� 
(„��"”, „"�	�����”), �� � ���� ��!
 ����� �������. „�
�
 ���� ��� ����	
�� 
�����������, � „�
�” (� ��	
���	�� ��� 	��
��
	
���
 „�#�”). ����
�� „�#�” 
����� �����	�� 	��	�. <��
���	!, �
� �#� �������
 ���������� �������. 
}	
���, 	����������	
!, �����	
! � 	����	
! - ���	
��, ���	���� �������! 
�������
��! - �	
�	
������ ������ �����, � ���� � ��� - �"� ����#����”. ���� 
��� ������	
	�� ���
��������. ��
 ��
, �
� �� 	
����	� �� �
���	�� �	����, � 
�� �� �������� 	���, �����������
 � ��� �����	�� ����. }����� ���
�� �
�"� 
���������� � ��� ��������� ���� ������������� - ��������, ����� � ������ 
„
����� ���	�� 	�����”, �
����  ������� ����
�	
�� ������
��� ��� 
	���������
	�� 	
���� � ��	
����� ��. } ��#! ������� 	�������� �����	
! 
{�
��, _�����, Q���-����
�, Q�������, 
� �	
! ��"��, �����
�����#�� ���, 
������, �����	
! ��"�����, 	����������	
!. ��� ���� „��"�” - „��	����������� 
���"�”.  

���"�� ������ ����
�� ����
���� ��� ���� - ��" ����
�"� ���,  
��!
�� �
���"� ��	
! ������� ��������� 	��� „����"��”. �� �
�� 
����	
������ ����� ������� ����� (X �. �. ���) ��	�� „��		���
��� ��
��” 
„\��-����” (���"� �����) - |�����	�: „�� 
��	
� ��
 ���#�� �� ���� �� // �� 
���� � 
� ����� 	���
� ������”[17].  �� 	�"��	�� ��"����, ���� ���"�����	�: 
„{�� 
���, � � �"� �	
����”, - 	���� ��, � ��" ��#�� �"� ���"���
� (������). 
�
� 
��� ������ ��	
����	
���
 ����� � �� �����, ����� � ����� ��������� 



�����	����	��� �������� 

�������

���� �����, �
� ����� ���� � 	�� �� ���� ����	
������, ���"���
��� ������. 
���
��� 	���� ���"�� ������ ������� ���� ����
����������	� 	 "������ 
Q�����, � ����� Q��������� 	
�� ��		��
����
!	� � �"� ����	
������ 
	�������	
!, �������� ������. 

}	���� �� ������� ������, ���
������ ���� ����
�"� ��� � ������	
�� 
���� ��� �����"���� _���-���� - ���� �	���� ����
�"� ��� � �	������� 
�������
� "���������� }���� � �"� ������
��� _�#��. 

{� ����� ��� ������
� �}Q{. _ ������ ���"�� }���� ��	
����
 _���, � 
�� �
���� - _��
��. }� ������� ��������� �������� �����, �
� _��
�� �����
	� 
�����"�� ���������"� ������ �	���� � �����, � _��� �����"���� ��#! �� ����, 
����	
���� ������	
�� � ����. _ ����"��������� ����������
	� �����"�� 
����� ����� � ���� (������	�� ��"�� ���
���), �� �
�, �� ��# ��"���, 
����
�� ��		��
����� ��#! ����� �� ������ �
�"� ������
���, � ������ 
������ ��		���
�� � ������
��!	
�� ��"������� ����. ���"�� ������ � 
������� ��	�� ������� ����
�	
�� ���� ������	��� �� Q��������� � Q�!�����. 
���
��� ����� ���� ����	
�� ��
! 	�����	
�
����� ������� ������	��� ���� 
- ���� �	����. ����� ������
� ����	
������ ���	
� � 	�������
�
� �� �	� �� 
	�������. 

�
��
��, �
� ������� �����	
�����	
� ���	
� � ������	
�� �"���
 ����� 
������ ���!, ��� � ������	��, "����� ����������	�� 
�������. �
�, �� ��# 
��"���, 	������, ��-������, 	 
��, �
�, ������, 
��!� � ���������, � � ����� 
����������!��� 
�������, �� ����
 ��
! ���������� �, ��-�
����, 	 
��, �
� 
������	�� 
������� ���"�� �� �
������ 	��� ������������� �	���� (�
 
_�#��-������). _�����, ����� ������	
�, 	��
��#��, �
� �	� ���	
! �
 
������. _ �
�� 	���� ����
��	�  {. ����, �
���� ��#�
: „...{���� � ������	
� 
����
��	� � �������#�� �� 
��� ������, �����
���� �#�”[18]. }����� �� 
���	
�, ���������� �
 ������ �, � ��������, �#�, 
� �	
! �	����	�"� ������, � 
�����������
	� ���� ����	�� ������	
	�� "�	����	
�����	
�, �
����, 
������, ���� �����"���� ��	���
��	�� 
������� "�	����	
��. 

�. ���	�� �
��	�
��!�� {�	���
���� ��	��: „...	�"��	�� ��"���� �� ��� 
������� ���
�
���� {�	���
����, �
� �
����
� �� ����������
 ����� 
��������	�� ��"��������. ^���	
����� ��������� 	��������� "�	����	
��, 
������	���� �
 ����"� ���#��"� ��
����, �	
! "�	����	
��, ����������� 
	���� �	�������, "�	����	
��, ����������� 	�������� ��"��”[19]. ^	�� 
�	�����
!, �
� {�	���
���� �	�"�� ���� �� ���	
� �	����, ���"�� 
��	������
���� �������� - �����"� ���
��� � �	����	�"� �����"�, 
��������"� Q���	����, � �"� �����	
! ������ ����, 
� �����������
	� ����� 
���� ��	���
��	�"� � ������	
	�"� �������� ���	
� � "�	����	
�����	
�. 

���������	� ��� ���	
!� ����"� ����� Q#� ���
�"�	����	
������ 
����������� ������	
�� ��	�����	! �� ��������	�� ������, 
�� �� ����� 
�	�"�� ���� ����� �� ������ ����	
������, � 
�, �
� �
�����	!, ���������� 
��������	�� ��� 	 ���� ��������� ���	
� �
 �����. �
� ����	���
, ������ 
	���	
������ ��� ����
���	�� ������������	
� �������� }���� - �	
����"�, 
����	
�����"� ������ � "�	����	
��, 
� �	
! �	���	
������"� �� 	����!��� 
������ ����	
�� � �� �	���	
������"� �� ��������	��, ~�	����	
��, ������� 
	��������	
� �
���"� �� ���	
� ������ � {����. 

������ ����
�	
�� � �"� ������ ���"�
����� �������, ���� �
���� ���� 
�� 
��!� ������������ ����
��	
���	�� ����"��, �	�������� 	���� �� 



����	
�� ������ 

������
 

�
���	�� ��������, �� ��� � �	��� 
���	�������� 	����!��� ���	
�, 
����	
�����"� "�	����	
�� }��� (Q�!��-_����) � ����
���	�� �����������, "�� 
������� "�	����	
������ ���	
� ����!, � � ������	�� �������, 	��!�
	� � 
	����!��� ����	
�� 	 ��������� ���	
� ������
����. }����� � 
��� 	��
�, � 
���"�
���  ����
���	�� ��������, �� ��		��
������ ������� ����
�	
�� � 
�"� ����
��	
���	�� ��!
 Q���������. 

}
�, }��� ������	� � �������. ^� �����	 ������ �� ���� <��
������, 
„���	
���� � �
��”, �
���� �� ����	�������� ��� ��	�
���� 
��� ������� 
������	
	�� 
�������, � ������ ���
���� (�#
 33:16), �
�, �� ������ 
������. 	��
��
	
������ 	��	��
	��� ��
���. �
��� �"� ��� ����#�	��[20]. 
{.���	 ��#�
 � �
�� 	����: „�����	
� ��������
 � 	��� � ~�
�� � � ���
���, 
� 
�	
! �����	
!� ����������� 	�������	����
���. �� - ����	
������ �	����
��! 
����"��, �
���� ��� ������������ � 	�������	����
����, � �������”[21] 
~. ~���� 
��� ��#�
: „����
�	
�� ��� ���
��”[22]. 

_ {���#�� Q��	
� ����� ������
	� �
��������, 
� �	
! 
	�������	����
����. <�� 	��� ����
�	
�� �������
 ���
������� - 
„	�����
���� ���
� - �	
�
���	�� ��������� � ���������. ����
�	
�� ��� 
��	����� � 
���� ������	
	�"� �����	
�� �����!�� ����, ���� 	��� ��
 �
 
����, � ���� ��
�����
� ��
 �� 	
�� 	�������	����
����. <�"��	�� 
�����	
���	�� ���������, ���� 30 ��
, ��	
�"��� �����	
� ������ �����	
�, 
����� ������� �
�������, � ��� �� 	�� "�����
 � ~�
�� (�	��, 43). �������� 
(20-21) 
��� ���	����
 �
� 	���
��, �"�� ����
�	
�� ��	�� �������� ������ 
�� ����"� ��� 	�������� 	���	
�� - _��� {��� („���"�� �����	��”). 

„_��� {��� 
� 	���� ����
�	
��: 	
���� �� �� ����, � ����
�	
�� 
���������, �� 	������� ��		���
��� <��
��... ��"�� ����
�	
�� ���������	�  
���, �� �� ������ 	���� 	��	
������ 
��� �� �����, 	
��! ���� ���� 	����� 
��		���
��� <��
��”[23]. 

��"�� �� ��	����	! ������ �	���� _��� �����!��� - �������, 
���������	� �� 	��
�� �����	
���	�� 
�����: ���"�� ��	��, ���"�� 	����, 
���"�� ����. �
�
 ������#�� �����
 � ����� ������ 
�����
, �� ��# ��"���, 
����� ���	
��!��"� �������, ��� ��
 ��� �������"� ������� �� 	��
� ����"� 
����� �����"�, ��� ����	���	
������ ��
�
 	 ��"��, 
�� ����� �
� 	������, 
�������� �������, � �	
���� ��������	
�� �� 
� ���"�. �� 	�
�, ���	! �� 
����� ����	���	
������ ��
�
 ���� ��������� ������� ��
��, ����� 
	�����	������� �
���� � �	
���� ��������
	� ���� ����� ������, ���� 
������������� ����� ��"�����, ���� ���	
� ��	
�� �������, � �
���� 
�����
���	! ������������ ����	
������ ��������. }
�, 	��
�� 	����� 
����
�	
��: „<���#����”. } ����� 	���	��: „_ �
�� 
���	��� ���� �
� 
�������� 	����#���� ��-������? `
� - ��-�
����? } �
� - �-
��
!��?”. -”_�-
������ - ������ ����	��, - �
��
�� Q���� {����. - _�-�
���� - ������ ����. } 
�-
��
!�� - ������ ����”[24]. �
� ��	��� ���������
 „������-�#
”, �
���� 
����"���	! ��
�
! ��������� ��	�� �
������ ����
� � ����� 	���, � ��� 
�������� ��	
� ��
��!	
��[25]. 

�� ��# ��"���, � �
�� �	��� ����
����� ������-�#
�, "�� ������	���
	� 
����� Q���������, �	
! ����! ������ �����
, �
�������� �	���� 
�	����	�� ���������, 	����������#�� ������	
	�� �������. „<���	� 
Q���� {���� // <��
��� ����
�	
�� //... // `
� 	���#��
 ���!#� // _����� 
����� � �����?”[26]. 



�����	����	��� �������� 

�������

}
�, � �	���� ���!�� �	����	�� 	�� ����
 ���
���	
����� ������ � 
�����, �
�, 	�"��	�� �������� �����	
������, �����"���� ���
���	
����� 
����� � �����. ���� ������ �� ����� 	����
!? 

1. `����� �
�����"���	� 	����� 	 �������. 
2. �� ���
���	
��
 �����. 
3. ���	
��� ����� ���������� �� 
�, �
��� ����
���
! �� ������, 

�
���� ��		���
��, � �������. 
_������
 	����"���, ����������� ����	��
! �	���� �������� � 

������"� � ��� �}^{. }	
���� �������
 ��		��
����
!	� � ���!�� �� 
������� ����� �	����� � �� 	��������� - ���!�� � ���� ���#��#�� ����� 
	�	
����, ��������� ������. �
��	�
��!�� 	�����!��� ���������� 	�� ����� 
������ �#
 ����	
���
 �	
��� �����#����"� ����
�	
��: „��"�� � 	���#�� �� 
//' _����� ����� � ����� // ��"�� � 	���#�� �� // _	�� ���!� � �������”[27].  

}
�, �������������	
�� � ��������	�� ����	
�� ����
 	���� 
�	
��� 	�����!��� ��", 	�	
����� �� ���!� � �������, 
�"�, �"� � ~�
�� 
����
�	
�� ������
 ���������. ������, �����" �	
�� �� ��	������� ������ � 
�������	�� 
����� �	
���, 
.�. � #��������. {� ������, �
�, 	�"��	�� Q��	
�, 
��" �����
�� ����� �����
!	� � ��������	�� � ����
��� 
����, �, 	�"��	�� 
„����
-�-Q	����”, �� ������� ���� „���� ���� ������ �� ���"� ���� 
��������	���”[28]. 

<������
��!��, ��
!  �� ���������� ��� ����� #�����, �"�� 
�
 ��� 
������	
���� "��������"���� ���������	� � 	�	�� ��� 
��, 
� ���#�� �� ���"� 
���� (	��
�� ~���� ������). �� ������� 	 ������ ����� ����� �	
�� ����� 
�����	
� 	���� ������: „������ �� ����������� �
�"� 	�����"� �������� - 
�������� �������� ��	������� - ����
 
���: #������� - 
����� �	
���. 
���	! ��� �	
���� �������
	� �� 	
��!� ������	
��... � ����� �� ������� 
	���"� � � ������!��"� 	�	
�����”[29]. �� 	�
� � #��������, � ��
�� � �������� 
����� ����
�	
�� ��� ������	
���� "��������"���� � ��	
���	�� ���
� 
����	������ ��
��� ��#�, �����	
�. ����� �
� ��
� ��	���	
������	! 	���� 
����	�� 	�����, � 
��� ���
������	! �
����� ���
�������#����, ���
�� 
�
���� ��	
���� �����. ���� �������, ������ �����	
�� 	����������� 
���	�� ����	�� 	����, �����
��#�� ���	
! � ����� ��"����� ��!
���, 
������	! �� ���
�������#����, "��������"��� � ��!
 "����������. 

_ ��������	�� 
������� �
� 	���� ����	
��
 � ���� ����
�, ��
� 
Q��
!�, ��
��� �����. 
.�. 	��
� "���������� � }����. ���
��� ���� ��������� 
����
�	
�� ���#��	� �� 
��!� �� �����, �� � �� ��!
� "���������� 	 ���!� 
�	������ ���	
� ������. ����� „������������
 ��������� ����� ����"�� � 
����������� Q���� {����”[30]. 

���! ���� �� 
��!� ������
! �������������, �� � �	���
! ���
���, 
����
�����
! �"� ���������� ����	
�����"� "�	����	
�� � ����
���	��. _ �
�� 
���!�� ����� ��� �� �����, 
� �, �� ��# ��"���, ������	���  �"� 
��������� ������ 	������
!	� ����� � 	�����!��� ��"�� ��
���	��!��"� 
�����	
��. {. ������ ��#�
: „_ ~�
�� ����� �����
! ���
���� ������� �� 
��		�����	�� ���
��!��	
! ����
�	
��. ����� ������ ����!��� � 
��������, �
���� �������
	� ��-�������, „�������” (drigu). „����!���” 
(frya), 	�������� (vidva), „��������
���” (arvatha). ����
�	
�� ��������
 	���� 

�������� „���
!	� �� ������ � ���"��
! ���"��, ���"��
! ���"�” (�	�� 18). 



����	
�� ������ 

�������
 

<
�������� ����
�	
�� ���
���	
��
 ���	�� ����	
�� 	 �� aesma - 
„���	
!�”. �����! �	
�������� �����"�� ����� �
��� ����	��� 
������ 
����	
���� � "������� ������� �����	�� ������, ����
��, �!�"� ������ 
�������
 Q����"�, 
.�. ��-Dhrigu (
�
 
� �� �����)[31]. 

<
�" _������ � ����
� „������� ���	�� 	����” ��	��, �
� ����
�	
�� 
"����� ������ ������ �
�� ����������� �� �	������ 	����!��� ������
 �� 
��
����, � ������ �����	���� � ���
�� ����. �������� ��!
�, ������ ��	
!� 
�� 
���	
�, ��������� 	���� ������ ������ � �	�������� ������ �� 
���� 
����, �
� �������� ��		
�����
! �� „_��!	��" 	�"�” � „<�"� � ��"���"��”. 

}
�, ���!�� #�� ����� „��������
���” � ������� 
����� 	�����. `
� 
�� ���
�����	
���� ����� �����	
����� �������������. }� ������� ~�
�� 
� �������� ������� ��	
� ������ ����� 	����
! �����, �
� � �	���� ��
���� 
����
�	
�� ����� ��������!��� �������, 
.�. �����
�� � ����� �����������"� 
��������"� �������
� ���!�� 	�� ����� � ���. _ �	���� �
�"� �������� ������ 
���� � ��	������	
� �
�� ���� ����� � �	��	� � 
�
 �����
, �
� ��� �� 
����������� �	�"�� 	
�����
 
��!� �����. {� 
��� ������, �
� 
��������	�� ��� ������ ���"�� ��
! �������������, � � ��	
��	
� ��
���� 
����	
�� � ���!�� ���
����������c
��. ����
�	
�� "�����
 �
��	�
��!�� 
��������� �
�� ���� ����� � 	���� ~�
�� 	��������: „��� ����, �
���� ��� 
�������!�� � 	��������� ���� ������� ��������� // } ������ ��������
 � 
	���� ��	���, 	����� � ����� 	�
! ����� � ��� // }� ��� ����� ���"���	����� 
������!��� ����� 	������, �� �� �����	�����”[32]. 

���	
��
��!��, �����!��� ��
���
�
 ����� ��������������� ����"�� 

����� �
����
!. _������ �� ���"�� 	
���
�� ������ ��"������ �� � ��"���, 
����� ��		���
�� ��� ������	
�� � ��"�
	
��, � � 
��, �
� ����� �	
! ���"�, � 
��
! ������, �
� �����
 �������
!	� ��"��. �
� ��"� ��� �� ������ ��"��� �� 
����
 ����"� ����"� 	 ������� ���
��� �������������. ������� 	����
! 
���#� ������� � ����	
��, ������, ������ ���! ����
�	
��, ����	������ 
��
��� �"� ���
��!��	
�. �����, ���"�
���� ���  ������������ ����� 
	�����!��� 	�	
���, ����� 	����� � �� ���	. 

��	
� ��"�� - �����, �
����, 	�"��	�� ����� �� 
�����, ������ ������� 
������ ����
�	
��, 	
��� �	����� ������"� �����	
�����. {� 	��
���, �
� �
� 
������#�� � "������ ������	
� - ���� ���� 
�	�� ��
 �� ��#�� ���. _ �
� 
����� � ��� �����[33]. {�"� ������!�� �
������	! �
 �������� � 
	
�������	�"� �����	
��, � ��� ���� �� 	�
!. _�-������, ��	
� ������ ������, 
���	����
! �����	
�����	
! � ���"�
���
! 	�����!�� ������� }���  
	����!��� "�	����	
�����	
�. 

�
��	�
��!�� ��"�� {.�!����� ��	��: „_�	!�� �����
��, �
� ��"� ����! 
���� ��	������� � ��������
��� ������ ����
�	
��, 
� �	
! �	���!������ 
����	
�����-����"������ ��������, �
���� �
������ � ~�
��. ������, �
���� 
����������� ��"�, ��������	!, ��-��������, � ��
��� � � _�	
����� }���� 
�����"� �� 	������� ���	��	�� �������”[34]. 

{�"�� ���������� �
����
! �
 ���"�� �	
� ��	
��������	�� ������ 
�"�� - �
�������. �����#����
	� �����, �
� ���
�� �����	
����� ����������!�� 
���� ��� 
������, ���� ���� 	������ 	 ��"���, �
���� ����� �����������	! � 
{����, � "����� $�"�, ���"�� - � ���	��� � ��	
����� ����	
��. �
� ��	�������� 
���� �����
���!��, ���
��� ���� �������
 �����	�� � ���	��	�� 

�������. {����	�� 
�������, 	�������� 	 ��"���, ��"� ������ „~�
� 



�����	����	��� �������� 

�������

����
�	
��” � „<���"���” �������� �� ������������ Q��	
�. {�"�� �� �����	! 
�	���	
��
! �	������� ����
� ������ ��� �� 
�"�, � � 789 �� �. �.[35], 	�"��	�� 
������ ( I I I ,  136), ��� ���
 ��	������ ��". �
� "�����, �� ��# ��"���, �������� 
��
���	��!��� ��	������
���� ������ ���� �
�������
� �
 ���	
� � �����!
�
 
���� ��	
�� �����
�� 	 ���	��	�� ���
!� � �
��������. 

����� � X ��� ��"� ���� ��������� �	
�� ����	�"� ����	
�� �, 
	�"��	�� }. �!������, ��� � 900 "��� �� �. �. ���� �� 
����
���� {����. 
}����� ���"����� �� ���� 	����������� ������"�� � "�	����	
�����	
! }����, 
"��, � �� 	��
���, ��!
 ����
�	
�� � ��
���	��!��"� �����	
����� ���� 
����� ����	
������, ������ � ���	��. 

���� �� � �� 	 �		�������� � ������������, 
� �� �������#���	� 
�	���� (	�. Q##��). ��"� 	
��� �� 
��!� 	�
��, �� � 
������� � ���"�
��� 
	��� ������� ���������. �������, �����	� � ���
�� ��#����, ��� ��� �
�#�� �
 
��	
�
� ������ ������, �� � 	�������� 	 ���	��� ���� ����� ������!���� 
	
��������� ��
���	��. 

��	�� 
�"� � �����	�� ���! Q	
��" ��
���� ���	
!, �� ��
����� � 
��"� ���������[36]. ���	� �������� ����������� ������, ��	
���� � ���
� �	�"� 
�� �	
� ��"�� � �� ��!
 ����
�	
�� � ��"� �������, � �����	
������ ���	
� ����. 
�
�� 	�������������� ������. ����	
�� �"�, ��� ����	
��� �����
!	� � 
����
�	
��. < �
�"� ������� ��� ������ �	����� �� �����, ����� �	��� ��� 
��� ���� ���
 ��"��, ��		
���� � ��������� ~����
�. �
�
 ��", ����� 	��� �� 
���
� �������, 	���" #��� � ������ #�	
! ��	����, ����� �"� ��������� 
	��
��
	� �������� �������!��� �� �	�� �	
���� ���	��. �� ��"�� 
���
���	
��� �� 
��!� �����. ������ �	
��, �������#�� �������, ��� �� ��"�� 

�"�
!	� 	 #�����, �������#��� �� 
��!� ���	
!�, �� � ��"�
	
���.  

�
� � 	�"���� ��#����� ���!. ��
���� �����
��!�� ���	
!, ��"� 
������
������	! ��	���������� #��	�"� �����, ����	
�� ���
������	
����
! 
���	��. ����� ������, �������� �
��� ��	������
����� ������, ���������� 
����
! �� ��������������� �����	
���� ���	��, 	������� ����� 
������"���	�� �����: ���������, ��
�����. 

{�"� ����	�� � ������ 
�	�����
�� �� �. �. ������ ����
�	
�� ���"�� 
�������. < �
�"� ������	! ������"���	�� �	���	�� }����, ����� �������, 
������ �������. {�
�����, ���
���� ������ �����, ������� 	���� �������
!  
��	����� ����
�	
�� ������ $��	�� �������, 	����� �����#����� ����"��, 
������"��#��#�� ������ � ��"�, <��	�
���. ^�� ����
�	
�� ������"��	�� 
������ 
��� <��#!��
��. ����� ��
����� 	����� ���� �����������"� 
	��	�
���, �!�� ���#�	
���� �	�����
	� ���. {�� ���� ����� ������, � 
��"� }���� ��	�� ��	
! � �"� ������� ���#�	
���. {�		�� ������"� ���� 
���� ���� ���������� ����
�	
���, ��"��� � � �
�"� <���� ���!�� ���	
��. 
<�"���� 
������� ������ ���
 ������� ��	�����"� �
������� � �������� ���� 
��������	�"�. 

���� �������, �� �����, �
� �����	
���� �	
! ����"�� ��������#�� 

������� ������, 
.�. ��	
����� 
�
����, �	������ �������
�� ��"��-����� � 
�	������ �����������	�� ����. <����� ������"���	�� �	������� ��� 
�����"� ���	
���	�"� �
������� <��� ���!�"�, �
� ����"�� �����
��� � 
	���� ������"�� �	������ �������� �	
��� ���"�� ��	��
�� ����
�	
���. 
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In every society, in every period of history, men and women have made music. They 
have sung it and danced to it; they have used it in solemn rituals and in light-hearted 
entertainments; they have listened to it in fields and forests, in temples, in bars, in concert halls 
and opera houses; they have used it to generate collective emotion-to excite, to calm, to inspire 
action, to draw tears. What, then, is music? Music is not a fringe activity or a luxury one: it is a 
central and necessary part of human existence. 

 
«���
� 
� 	��!�� �� �����
 ����� 

� ������ ����� � �����». 
��� \�� (VI �� �� �.�.) 

 
}������ ����� �����
	� ���
�������� ��	
!� �������� ����� ��������	
�� � 

	
��!� �� ������ ��
��
	� ��	
��! �� �������: ����������!��, ��� �� �������� ���� 
– � �����, ����� – � ����	����. 

{����, � ������� � � ���������� ��	#�� ��������	�� �������	
� 
���
�"�����  	��� ���"�� ��� ��������	
��. 

{���� �������
 	��������	�� ��
������� – �����. �� �� ��
���� – 	��� 
����!. _�������	
! �� 	���	
�: "������
��!��� � ���
���!��� ��������� 
����, 
��
���������� �����
�� � �����, �������, ��
�, "�������, ��	
�����
���, �������� � 
���������!��� ������������ � 
.�. ��� 	
��! ���"��������, �
� �� �	���		����� 	��� 
���
� ���"���������, �"�������� ��� ��#! 	��	
������ 	��������. 

�� ������ �
��� ��� � ��� ���"����� �
��� ����� ����
 	
�����
!	� 
	���	
��� �����
�� ��������	�� �����	
�. 

������ � ��������, �������� � ���������, ���� � ����	
�������, 
�����#�� 
����	� �����
� � "���������� ��������� – �	� ��	
���� �����. } � ��#�
 Q.|. 
��	��: «{���� �������
 	��	����	
!� ��������
! �	�, �
� �"����…»[1]. 

_��! ���
���	� �	�, �
� ���������� ����	��
! 	������, ������
 	��� �
������� 
� �����. 

_ ���� ������ ����� �	�		
� ����� �������
	�, ������ �	�"�, 	��������	�� 
	��	����	
!� ������
! ������	
��� �� ����	
��"� �������, ������� 	 �"� �������� 
	���	
� � ����� ������	�� 	
������ �"� �������. ���
�� �
� ������	
��� ����� 
����
 �	���	
���
!	� ������������ �� ���"���	������ ��		� �����. 

_ ��#� �����, ��� ������� ��"���� 
������	�� 	���	
� ��	���	
������� 
(�	������) ������!��� ��������, ������	
������ 	��	����	
! ����� �����	
��
 �� 
���"� ���. 

�������� ������	
��� � ������� ����� �� �������, �����
�� ���
�����"� ���� 
������� ��	���	
��� ����� – 
���, �
���� ��	
���� 	���� "������ �������
�. 

��������� ��������	
! � �
���!��	
! ��������, 	�����
 ����
! �� 
����	
�
����� �� �������
����	
!. }���	
��� �	���� ��	
�"��
� � �		��������� 
������� ����� �� ��������� �������, �������� ������ ����� � ��������. {��"� 
����
 ��	������ ����	��	�-�	
�
���	��� ������� �������� ������!��"� ��	�. 
�����, � ������� ��
���
���, ������ � ��		��
�������� ����
�, ��� ��#! ��	
���� 
��
��"����
	� 
��� � ��
������� ����� � 	���	
�� ������	
��� �� ������������ 
�������"� ����� �������, � �"� �������������. 

���!� �����"� �		��������� �����
	�: 
- ��		��
����� �������������� �����, �� 	����	
�; 



��������
 ������ ��� 	���	��� ������	���� �� ��
����� 

�������

- ����
� ��		��
��
! ���
���� ������#�� ������	
������ 	��	����	
� 
����� � �����
�� ��������	�� �����	
�; 

- 	�	
���
������ ���
���� ����� 	���	
������ �������� ������	
��� � 
������� ����� �� �������, ������� 	 ��
����� ������; 

- ��		��
����� 	���"� ��������� ������	
���, � 
��� ���� ������� ����� � 
�����
�� ��	��
��!��� 	��	����	
� � ������	�� �
����	
�. 

_ 
��
�
� �����-�������	�"� �		������
��� XV ��� }. ���
���	� – 
«��������� � ���	
��� �����» (�. 1480".) "�����
	� � 
��, �
� ����� �	
! 	���	
�� 
«�	����#��	
������� �����, ��������	�"� ����».[2] 

Q $���	 �� ������ (����	�� XV�.) ���������
 ����� � «������
��!��� ��	
! 
����	����».[3] 

`
� �� 
��� �	
! �����? 
������	 ����� � �������� �������
	� � 
��, �
� ����� �����
� 	��
�
! 

�������� ���	
������ 	���� ��������� ����� �	�		
� � ���	
� 	 
��, ��� ����	
��
, - 
� �������
 	���������� �		������
��! ����� �._. `����������, - «�������� 
����������, ��	
��
��� ������� – 	����������� ������	
������ ��������
 
����	���� � ��
���
���	�� ���������». 

|���	�� {����� ��� � 	���� 	
�
!� «{���� � �������� ������» �		����� 
���
���� �����	� ������!��"� �	�		
��, �������
  ���������, �
� ������!��� 
�	�		
�� – ��	����#�� �	�		
�� ���������!��� ������
��!��	
� – ��	���	
��� 
�
���"� ������ �������
	� �
 ������
��� 	��#�
���.[4] 

� 
���� �� ������ �������
 ����	�� ����� $������ � 	���� 	
�
!� «������ � 
�����» "�� �� �
�����
, �
�, �����, ������ ���������!��� ����� �	�		
��, 	 
�����!� ��������� ������ – 	
����, ������, "����, ����	
� – ���"��
 ����».[5] 

���� �� 	���������� ����������� ����� ����	
������ � «{�����!��� 
�����������», "�� 	���� �._. `���������� �
�����
 �
� «	��������	�� �	������	
� 
����� � ���� �	�		
�� ��������
 ������� �	�		
�� � �����: 	��	����	
! 
���������
! ��������	�� �����	
!, ��������� �� �����	
�, �����, ������, 
���������� ��!
���� � �
�������� � ������������	�� ��
�����	
��, 
� � 
��
�����	
�� ������ 	�����!��� 	����, ������
����� � ������	
������ ������� �	� 
����� ���"������� ��
��� ���	
��
��!��	
�, �������� � ������� 
�����	�� ������, 
�"� 	�����
��!��� 	��	����	
!»[6]. 

�� 	���	
���
 � ���"�� ����������� �����, 
�, ��������, 	�"��	�� Q. 
���"	���, ����� �	
! 	���� «����� "������ – ���#����, ��� 	��	�� �
������� 
����!��	
� 
���, � ��� 	���	
���
 	��� �� 	���. ��� �
�� �����, �� ������ Q. 
���"	���, �	
! 	���	
��
��!��� ����� ��������	�� �
����	
�, 	����#���� ������	���� 
�
 ������� ���	
��
��!��	
�. 

<���	
���
 �����	
�� 
��� ������ ��������� ����	���� � �		������
���� 
������!��"� ������	
��� � ��	����
�� �����. ��
���	! �� �������
! ��� �� ���: 
<�"��	�� ������� �������, ����� – ��������!��� �	�		
�� � �������� ��������
! 
����
��� ���� �
 ������
��� 	��#�
��� � ��������
! ����
��� ����
��, 	���
� � 
	�����!��� 	���
��. 

_
���� ������ �	����� �� 
��, �
� ����� �	
! ���������!��� �	�		
��, 
� � 
�������
 ��#! ��	
� ��	
��
��� ���������!��� �����������. 

Q�	
��
��� � 
�� 	��	��, �
� �� 	������ 	 ����
��� ������
�� ��� 
��	
��
��!	
���� �����. ���� �������, �������
	� ��	
������ � �������� 
���
�����"� ���� �������. ���� �	
�������� ����� 	������� ���	
�������	
	��� 
��	����
�� ����. 

����	�����, ���������� ��"����� �� ����� �	�����. ����� 
�"�, ���"�� ����, � 

�� ��	�� ������
� � 
����
��, 	��
��� � 	��
��
, ���� ����� ���������!���, 
��		��
����� �� ����������� � ���	
��, � ���"�� – �����#����� � ��������, �� 
�� 
�	�������, �
� ��� ������ ����
! ���� ���, ���������
! �����. 



�
��� ������� 

�������
 

$�������!��� ������ ����� �������
!	� ��� �������� ���	
���	�� ����� � 
������ ������!��� 
����
���, 
��� � 	�. Q����	�� (IV – V �.�.), ���� ~��"���� 
_����� (VI – VII�.�.), ~����!� (X �.), ~���� �’ Q����� (XI �.), _��!
�� ����"
�� (XIII 
�.), }���� �� {���	 (XIV �.), ~���� ���� (XV �.) � ���"��. �
� ��
��� �������� �	���� 
�	�� �������	�� ����"������ � 	��
	�� �����. ���	
���	�� ����"�� �	
����� 
"������ 	��� � �� 
����
���	�� �������. 

{��"�� �������� ��������	! � ����	���	
������ 	���� 	� 	�������� ��	�����. 
������ ��������!��� ������  �����, ��������"�� ��������	
! �������� ��� ������ 
����� ��	��� �������� ����. ������� 	� 	������ ���� � ��	�������� ��� �
� 
	��	����	
! ����� ���� ��	�����
� � ��������	
! �������� ������ ����� ���� 
����� ������!��� ��
�����������. 

} �
� ��������
 	��
�
! ����� ��������!��� �	�		
���. 
�� �
������	! ��#�, �
���� ������  ������� ������	
��� � ��	����
�� ����� 

��������"��
, �
� ����������!��� �	�		
�� ������	
���
 �� �������, ������	��� �
 
��#���������"� ������
���� 	��	��. }		������
��� 	��
���, �
� ����� 	��	����� 
"���������
! ������
��!��� ������, ����
 � ����
! �� �����!��� �������� �����. 
��� ��"�
 �� �	������
! �������� ������
���, ������� 	
��
��� ������������, �� 
��� �
�� ���������� ������"��
	� 	��!���� ������	
��� �����. �� ��� �����, 
����� ������	
���
 ����� 	������� ���	
�� �� �	�����	�� 	�	
����� � ����
 ��
! 
������
�� �������"� ��	����
��. _ �	
���� ��������	
�� ������	
��� ����� �� 
	�	
����� ������� ��������� �	�"�� ���!#�� ��������. 

_ ��	���
��	�� ��!
��� ����� ������������ �����
��!��� ���! � ����"������ 
� ���������� ����� "�	����	
��, ������
� � 	�����!��� �������� 	
���� 
����	���	
����� ��	�� ��"�� � �����. �� ����	
������� ��
���� {�	���
���� 
������!��� ��� ������� �������	
������ 	����, �
���� �������	! � ����	�������� 
�	���!������	! ������� – ������
���. {�"�� ����� {�	���
���� ���� 
�����
�������� �� �	
����"��  �  ��������"��. �	���� ��������  ���������	!  ������  
5 � 7. 

}� �����"� �����	
�� ��
 	
�����	! �������� ��	���	
�������� ��������. 
������� � ������� ~����� �
� 
������� ��������� ������"����	�� ��
���
� ����	�� 
����"�� � �"� #���. 

�� ���� ����	���� ��	��, �	
�
�� ���������, � ��
�	
� ���������"� ������ � 
������� "������� ����"������ �������
��� ���� – «
����� �����» � 	������!��� 
����	
! ������ – ������ � ����, ��
�������, ��	����	� � ��		����	�, ����� � 
.�. 
����"������ 	��
���, �
� ������
��!�� ������	
���
 �� ������� ������!��� 
"�������. ��� ������ �������
 �� ���
����������	
��, � ����� �	
! "��������	�� 
	��������� ���
����������	
��. 

_ ������!��� ������������ ���� ��	����"��
	� �� ������� � ��
���
���	�� 
��	������
��!��	
�, ��������� �� ���
����� 	�"��	��, "�������. ��, �
� � 
������!��� ������������ �������� � ��		����	�, ��	"�������, ��	��!� �� 
���
�������
 	��������. «��	"������� � ����� ��
��� � ������
	� � ��	"������� 
�
� ��� ��	
����
 �� ���� "�������»[7]. 

<�"��	�� ����"������� ����	��� ����� �������!�� ������� ����
 � �������, 
������ ���
��� ��������	�� ��#� ���
�� �
����
	� �� ������� ������ �����, 
�
���� �����
	� ��#! ����������� ����	���; ��
 ������ �� �	�� �	�		
� ����� � 
��
����	
� �
������	! �	����
��!��� ���!. 

�� ��������, 	���� «�	��	», ����������!�� �������#�� �����	�� �	
������� 
���, ���� � ������ ����"��. 

��	��	 ��� ����"������� – �
� "����������, ������������!��� 	
������ ����. 
<��� �� ��������� ��	����	! "����� ������!��, ��
��� � ��	! �	��	 �������	� 
"��������� �	
������� � ������!�� �������� 
����. <��� �� ����� – �
� ������ �� 
�	�		
�, ������	!, �� �� ������, �
�������� "�������, ������� 	���� ����	��� 	���. 



��������
 ������ ��� 	���	��� ������	���� �� ��
����� 

�������

<���� ������"����	�� ����	���� �������� �������� �����, ������	
��� �� 
�������, ��������, ��	��
�
��!��� ���! �		������� Q��	
�
��!. 

Q��	
�
��! �������� ���	�� ������!��� ����, �������  ��������� �	���� � 

�� ��� ���� �����������. {����, �������� � ����� ����� �����
 ������� 
����	
����� � �����"������, �������� ���"�� ����� 	��	��	
���
 ����������� ��� 
�����������. ��, Q��	
�
��! �
�������, �
� ��������#������� ������	
��� �� 
�	���� ������� �������
 �����	�� ��� – ����	
������ � 	��!�����. |��"��	�� ��� 
��	��������	� �� � ����������#����� � ������������, �����	�� – � �������� � 
�����"������. _ ����� ��	��
���� ��������������� "������ ������������	! 
	�����
!, �	�����
! � 	��#�
! �����, ����	����� "������ ������� � �����	�� ����, � 
�����, ����	����� � ���"�� �����, ������������	! �� �#�� ������"� �������� �� 
����	�
!. 

���� �������, ��������, �
� ����� 	��	���� ������
! ������	
��� �� 
����	
������ 	
����� ��#�, ������� ��	��
��� �������
  ������ � ����������	
� �� 
�������� � ��	�� ������
�� ��	��
���� � � 	���� ����� � ����	����. 

�� ���
� ��
����	
� � � ���������� 	���������!� �������
	� 
��
�
 ������ «De 
institutione musica». �� ������� ������ ���
���, ^�����, ���
�	����, ������, 
�
������, ����"��� � ���"��. 

������ �������
 �� 
�, �
� � ������� ���"�� ��"��������� � 
�� �� ����������, 
�
� � � �����. ����� ������������ �������, �� ������, ��
� 	��
��
	
���
 
�� 
�����, �
���� ��� 	��#��
. ���
���� ��������� 	���	
�� �����������"� ������� 	 
������������ ������ 	������
 ��[8]. 

_����
��!�� ��		��
����� ����� ��	������ ���� 	
���
�� � �� ������� �� 
��!
��� �
�"� �������, ��"���	�� ������
�� � �����	
 ������ <�

 �
�������, �
� 
�� ����������� ��������
 �����, � �������
, ����� ��������
 �����������. 

���, �� ������ <�

�, 	��!�� ������� �� ������. ���"����� ���� � ������� 
������ �����
��!�� �	�����	! ��
����
���!��� ��#�����. <���� ������!��� ��"��� 
��� 	��	��	
����� �	������ ���������� � ����� 
��������  ����	����. 

{���� _�"���� �� �	�� �
��#����� ������������ � ����
 ���		��!��� ������� 
�� ����#�	
������ ��� ��������. <�

 "�����
, �
� ������� �
�� ����� 	�����	! � 
	�������� ��������, ������� ���!� �������� � ���
	
��[9]. 

<����������� ������  ����	����� �����, �� 	����	
� �
�����
	� � ������ 
���	�������. |������ ����� �������
	� ���	! �	���� �� ��������� �� 
��!� 
����������, �� � ���������. ���-�� $�		� � 	���� ����
� «���
 � ����	�������� 
�����, � 
��� � ������� � ������!��� ����������» ������
 ����	���	
������ 	���! 
����� ���������!��� ���	�� "���	� � �����"����� ������. �� 	��
��
 ������� 
����������� ��������	��� "���	�, � � 	��� �
�"� ��� 	��	���� ������
! � ��	 ������.  

Q����"����� ��"���� ��	������
 
� �� }������� ���
 � 	���� «���
�� 
	��	����	
� 	�������». {����, � "�����
 ���
, ������	
���
 ����� ���� 
��!� 
�������� ��� ����
�� �, 	
��� ��
!, � �
����� �
 ������ ����"� �� �	
�����
 ��� 
�����#�����, ��� �	� �� ������
 ��#� ���"��������� � ��� �	�� ������
��	
� 
"�����[10]. �� 	��
��
 �
� ����� �� ����	
�����
 ���!#�� �����	
� ��� ������, 
� � 
��	�
 ��#! ����
��� ����������, ������ ���
��� ����� �������
	� ����
��� 
����� ���"�� �������, ���! ��� �������
 ���
� ��������� ������. 

�������� ��"���� ��	������ � ~�"��! � 	���� «������ �� �	
�
��».[11] ����	 
"�"����	�"� ��������� 	��	���� 	���	
������� ����� 	�	
��� � �
��������� 
�������"� 	��������� �����. �� 	��
��, �
� ��#! 
� ������������ ����� ����� 
	��
�
! ���������, �
���� ��	�
 � 	��� ������������ 	��	�, ��	�
 � 	��� �������� 
������. {���� �
��������
 ���	
������ 	���� ������, 	
�������� ������������ 
��	��
��!��� ���
��!��	
!, 	��	��	
��� ��������� 	�������, 	��	��	
���
 �"� 
	����������� � ����� ����
����� �
���� � ��������� ����	
�� ����	
������ �����. 
~�"��! 	��������
 ����� 	 ����
�
����, 
� � ����� � �� �� ����� ����
!, ������ 



�
��� ������� 

������
 

����
�� 	��
��
! �� ���� ������, � ������
�� �� ���"��, 
� �� � ����� ����
 ��
! 
����
�� ��� ��
 ��� �	��� �������. 

������� ��"���� ����� ���
� � � Q. \����"�����. �� "�����
, �
� �����, �� 
��	� ���������� �� � ��� �������, 	��	����, 
�� �� �����, 	������
! � ��	 ������, 
�
���� ������ ��� ��"�-���� ������� �������
! �� ��"�
. �� �
�������
 
���, �
� 
����� ����
 ��#! ������
! 	
��	
�, � �� ������	�
! ������
�. {� ����� ������
! 
������, ��������� ������
��, �� �� ��������
! � ����� 	�� ������
. Q����"���� 
���
� �� "�����
, �
� «����	���	
����� "����� ����� ����"� �� ����
 	���
!, � 
"�����
 ��� 
��!� 	�����.»[12] 

���� �������, ��		��
������ ���������, �������#��	� � ��	�� 
������"����	��, 	����������� ����	����, �������#�� ����	
��� ��	
� � ����	��	�� 
������� ���	������� ���	��� ����� ���
� – �"������ ���! ����� � ��	�
��� � 
�����
��� ��������	�� "�������. 

��� 
�"�, �
��� ����
!, ������ ����� �������
 �������� ������	
��� �� 
������� � ��� � 	���� 	 �
�� �
�����
	� ��������	
� ������!��"� �	�		
��, 
���������� ��		��
��
! �������� �����"� ������	
���. 

`����� – 	������ 	���	
��, ������� �
���"� �������
 
�� �������
�: 

���	��� – ��#����� – ��������. ����	��� ���	�������
 	���! ������� 	 ������	�� 
������� ��
�����. ��#����� – 	 �����"���	��, «�����» ��
�����. �������� – 	 
	������!
����� ��
�����. _	� �
� 
�� �������
� 	��
� � �������. ������ �� ��� 
	��
��
	
���
 ������������ 	
���� �����
�� �������: 
���	��� – ������ 	
����, 
��#����� – �
���� �, ������, �������� – 
��
!��. 

�������� ��������, ���	
��
��!�� 	����
��!	
������ � ������� 	��	
����� 
�������, �������
	� 
��
��, �������� �������
. 

}
�, `����� 	�	
��
 �� 
��� �������
��: 
���, ��#�, ���, �
���� 
	��
��
	
����� «��������
	�» 
���� �
������ �"� �	����, ���������� ���	��������, 
	�������� � 	����	��������. {���� 	���
!, �
� 
��� ������
	� � «�������» 
���	�������, ��#� – 	�������, ��� – 	����	�������. _�����	
��� �� �������, 
������!��� �	�		
�� ������	
���
 ��� �
�� ��	������
��!�� �� ���	�������, 	������� 
� 	����	�������[13]. 

�� �����, ��	������
��!�� ������	
��� �� ���	������� � 	������� �������, 
��������
 � �"� 	����	�������, 	��	��	
���
 �	�	
�������� 
���	��-��#����-��������� 
�����
�� �������. �
� ���� ����	
�� ������� � �����	! �	����� ��	
�����"� 
���
���	�"� �	���!������� ����� � ��	��
�
��!��� ����
�. 

`
� �	��
	� ���
���	�"� �	���!������� ����� � ����� �������, 
� 
���������� �
��
�
! �� ���������� � 	������!���, ��������� ����� � ��������, �� 
��������	
��, � 	���
�, ������� ����, ���, 
��
���!��� ����	
��������, ������. 

~����� � ������	
��� ����� �� �������, ���������� ��������
!, �
� �� ���"�� 
��� ���	������� ��������� �	������	
��� ������!��� ������������, � 
��� 
����
���� �	���!������� ������
���� � �	�����
���� ������
��!��� 	���	
� �����. 
��, �
� �	��
	� �������� ���������������	
� ������	
��� ����� �� �������, 
� ��� 
��
���
 �� 	������� ������	
��� ��������� ������ ������!��"� �	�		
�� �� ������ 
����#���� "������"� ���"� �������. 

�� �
�����
 � 	���� 	
�
!� �	�����" �.�. �������, � �����!
�
� ����������� 
�	�������
�� ���� ��������, �
� 	��������	�� � ������� ����� ������	
���
 �� 
������ ����#���� ���"�, ��	� � �� ����� – �� �����. ��� �
�� �	���	
��� 
�
�������� �����"� ����#���� ���"�, � ������� ����#��
	� ������! �		����
����"� � 
��	
��
��"� ��#�����, ��������� ����
��, �
� � ��	
��	
� �������
	� � ����������� 
������� �	�����
!, ���
�
!, ���
�������
!, �����#��
! � �������, � 	��	�� ����� � 
	���� ���������� � ���…}
�" �
�������� ����"� ����#���� � 	������� ��	!������ 



��������
 ������ ��� 	���	��� ������	���� �� ��
����� 

�������

�����
����	
�, 
��������� �		����
����� ���
��!��	
�, � 	������� ������ 
����
����"� ��������� �� ����
�� ��
���� ����
��[14]. 

<���� �		��������� ��	������ ��
 � ��������	
�� ������!��"� ������	
��� �� 
������� 	�����
 ������
! 	���� ���������� ������!��"� ���� � �"� ������� �� 
��	��
��!��� ���
��!��	
!, � ���������!��� 	�	
����� �������. 

}		��������� �� �
�� ��������, ����
�� ��#! � ��	������ ��	�
���
��, ��� ����! 
������	�����. <���	
������ ������ �� ���"�� ��	������
 �	�������
� �.�. 
���"������, ����������� 	 ���!� �	
��������� ���� �����, �� ������	
��� � ������� 
�����		�. ��	������� ��	���	
��� ��������� ��
���� ���"�� ������� 	������ #�� � 
	������ �����!
�
� �� ������� ���
��!��	
�, ����������� ��� ����� � ��� 
������!��"� 	������������, �		������
��!���� ���#��  ������
��!��� � �� ���"�� 
�������������� �������. 

����
����	
! ������!��"� ���� �� ����� ����� ��������
	� "������ ������� 
� ���!#�� 	�	����
������	
�, � ����������� ��
��	����	
�, � 	�������� �	
������	
�, 
� ����#����� ������	�� ����	����	
� (��������
��!��� 	������ � ����� ����). 
����	�������� ����� �������� ������� � �� �	
�
����	
! ����������� ����
 
(��������, ��	!��), �� ����
��	
! (	������� ����"������	��, ���
��������� � 
���"�� �#��� � ��
��
��), �� ���������!��� ���	
! 	��������. 

����� 
�"�, ���� �	
��������, �
� ������!��� ���, ���	
��� �� 
���	����
��!��� 	���� ������	�, �
��������
 � ��� �		����
����� ��#�����, 
�������
 ������� �� 
�����	�� 	
����� � 
���
�� ����
. 

���	��#������ ����� �� ����� ���-���� ��	
������ ����
� ���"�� ����� 
	��
���	! ���
� �����������, ��	��!� ���"�� ����� ��
����
���!��� ���
��!��	
� 

�����
 	�	����
������"� ��������. ����� ���
�� �������, �
� ���! ����� � � 
�
�� �
��#���� �� �	
��
	� ��		������. �	�������
� �.�. ���"������ 	����
��!	
���
 
� ������
��!��� ������� ����� ������ ������ �� �����		 	�	����
������, �
� 
�������
	� � ���������� ������ ����������� ����
� � 	������� �����	
�� �#��� 
(�������� ����
����� ������	! ������� ��"�� � ��	
�����
��!��� �����, 
�	��������� � ��	
��� 
����) 

{���� 
��, ������� �		��������� ����	���
 �������� �������"���	�"� 
������	
��� ������� �����. �������
	�, �
� 	��	����	
! ����� �������"���	� 
������	
����
! ��	���	
��� 	������"� �������
��� �� ������� 	�	
��� ����	
��
 � 
���	
�� ����
����"� 	���	
�� ��� 	��
�� ����"� ���� �	
���	
� (������ �	�"�, �	�� 
��� ������� ������������ 
�����). _ �����!
�
� ��� ��
����
���!���, � ���"�� � 
������	�� ����"���� ���	��#������ 
������	� �	������� ��
������������ 
������������ �������
��!��� ����� ��	
� �����
	� �	
������ ��		
��������� 
���������!��"� �������	�� �������. 

���� �������, �����, ��	����������� � ���, 	��	��	
���
 �
�������� 
����	���	
������ ��������
��!��	
� �������, �
���� �� ����
 � �����		� 	��#����. 

�� ����� ����
�
!, �
� � ����� 	������ ��� 
��"� ���� ��	����
�� ����� 
�
��������
 ��#����� (�	�� ������ � �����		� 	��#���� ���������
 ��� ���� 
��������), � ���"�� - ���"�
��!��� ��������� (�	������ �	�� ��� 	��#���� 
�	������
	� ����
�, 
�������� ��������). �� �� �	�� ���� �� ���"�� �����#������ 
��������
��� (�	������ 
��, "�� 	������� 
���� 
�����
 ���"�
��!��� ������), 

������� �����		 	����������
	� ������. _��! 	�"���� �������, �
� ����� 
����������
 ���������
��!��	
! 
���� �� 18%. 

}� �	�"� ��#�	������"� ����� 	����
! �����, �
� ������#��� ����	
�����
	� 
��� ������ ������	
��� ������!��"� ����. ������ – �	����������, 	�������� 
�	
���	
! � ������� ����������. <�
! �
�� ������ �������
	� � 
��, �
� ���" 
����������� ��� "������"� ���"�, 	�������� ����
������ ��#����, ��		�����
	�, 
���������	! ��� �
�� ��� ������	
���� ����� �� 	������� ���
�. �������
��!��, �
� 
�	����
��, ��������, 
��� �������
 ����	
������ �	���!������� ����� ��� ������� 



�
��� ������� 

�������
 


�� ��� ���� �����������. �� 	
�����������, 
����������� 	���	
�� ����� � 
�	������ �	���!���
	� ��� �"��
����� 	�	
������, �����		��, � 
� ����� � ��� 
����#����� ����������� ��� ��
������
	� "������ ������� ��� �	�������[15]. 

}, ������, �
���� ������ – �
����������� ������	�� ���
��!��	
! 
�	���	
����
	� ��	���	
��� ������� ��
����
���������� 	���� ������!��"� 
������������ �� �������
����� �����		�. 

<�����
 �
��
�
!, �
� 	��	����	
! ����� ������	
����
! �� ���"�
��!��� 	���� 
������� �� ���"�� ���������
 �����		 ��
������ � ��	���	
������� ���
���� 
	���������� ������ �����, � �	������ ��	����-
�������!���. ��������, ���!#�� 
���
� �������	�� ������!��� ��!
��� ~. \����	�� �
�����
, �
� ������������� 
���������	
! �������
��!��� ����� <\Q, ������ �	�"�, ���������
 � �
�� ����� 
������	
�� ��
����	�� ����"��, ���������� � 	��#�
���� ������� ���"�
!	�, 
����������� ��	
������ 	�������	�� ����#���� ��
��[16]. �
� ���������� 
�		������
���, ��	�������, ��	�������
 ��������. 

���� �������, ��		��
��� ���
���� ����������� �����, �� ��������������, 
�	
�����	�� ��		��
�����, ������	
��� � ������� �� �������, ���! � �������� ������� 
�����, ����� 	����
! �����, �
� �����, �������
 ��"���	�� 	���� � ��	����"��
, � 
����� ���� �����
!	�, ���!#��� ��������	
��� �������
! � 	���� ����� �������"� 
���� �����	
�, �
���� �������� ����	
�����	
!, ��
����
���!��� ��#�����, 
��������	�� �����	
!. 

������� 	 ������ ����	
�����
 	���� #����� 	��
� �� �	���!�������, 
������� 	 �	���������"� ������	
��� � ��
�������� � ���	
�� 	
�����
��� 
���"�
��!��� 	���� ������� � ����� ������������� �"� �������������, ���������. 

 
������"�����: 

 
1. ��	�� Q.|. |���� – 	
��! – ���������. - {., 1995, 	. 38. 
2. ���
���	 �. ��������� � ���	
��� �����. - {., 1997, 	. 236. 
3. {�����!��� �	
�
�� ��������������	�"� 	���������!� (<�	
. _.�. 

\�	
���). - {., 1966, 	. 396. 
4. Malkolm Budd. Music and the Communication of Emotion. The Journal of 

Aesthetics and Art criticism, p. 129, 47:2 Spring, 1989, USA. 
5. Colin Radford. Emotions and Music. The Journal of Aesthetics and Art criticism, 

p.69, 47:1 Winter, 1989, USA. 
6. {�����!��� ������������	�� 	�����!. ~�. ����
�� ~._. �����#. - {. 

«<���
	�� �����������», 1991, 	. 360. 
7. {����� ^.{. �	
�
�� - ���� � �����	���. - {., ���	�������, 1982, 	.134. 
8. ~������ ^. _. {�����!��� ��������. <.��., 1995, 	. 299. 
9. <�

 �.<��
�� ��	
���	�� ������ ������ � _�	
��. - {., 1990., 	.278. 
10. ���
 }. <�������� � 6 
����. �. 5. -  {., 1966, 	.346. 
11. ~�"��!. <��������. �. 13, ����� �� �	
�
��. �.2. - {., 1940, 	. 363. 
12. ����	 |�����#
��
. \����"���� Q. ��
� 	��
� �"� ����	����. - {., 1986, 

	.325. 
13. <������ �., ^�#�� �. ����������
, ����
��, �����	
!. - {., 1993. 
14. ������� Q.�. _������ ��������� ������!��� ������ �� �	�����	�� 

	�	
����� �������. -  {., 1994, 	.82. 
15. ���	����	�� �.<. {���� � 	�	
��� ��		
�����
��!��"� ������� 

�	�����	�� ���!���. Q�
�������
 ��	. ���. ���. ���, <.��. 2001. 
16. Danier T. Politoske American popular music. Prentice – Hall Inc., - New – 

Jersey, 1994, p.452.  



 

�������

Victor Juc 
 

STATUTUL ONTOLOGIC AL %TIIN*EI RELA*IILOR INTERNA*IONALE 
 

Recenzent: Sergiu Nazaria, dr.hab. în �tiin�e politice. 
 

In the present article it is analyzed the place and the role of the Moldovan political elite 
into the process of the democratic transition. The current piece of writing makes a close study of 
the aspects of edification and consolidation of the new elite, studies the quality and the 
professionalism of the leaders, and emphasizes the criterions of efficacy and functionality of the 
political class. These and other problems are investigated from the Republic of Moldova’s 
European integration perspective. 

 
%tiin�a este un fenomen complex �i o construc�ie dinamic� din punctul de vedere al 

cuno�tin�elor pe care le include �i al activit��ii de cercetare îndreptate spre producerea lor. 
Evaluarea epistemologic� a cuno�tin�elor �i a activit��ii valorificate în �tiin�� indic� 
deseori asupra opozi�iei �i incomparabilit��ii cu formele care genetic le-au precedat, 
creând astfel problema propriet��ilor ontologice ale �tiin�ei, adic� a integr�rii �i 
omogenit��ii ei interne. Din punctul de vedere al cuno�tin�elor care o formeaz�, �tiin�a nu 
se prezint� ca o integritate omogen� sub dou� aspecte:  

1. include teorii de alternativ�, îns� aceast� incompatibilitate de con�inut nu este 
esen�ial� pentru analiz� din cauza c� poate fi dep��it� prin sinteza lor; 

2. reprezint� un conglomerat de cuno�tin�e �tiin�ifice �i ne�tiin�ifice, incluzând în 
calitate de parte integrant� propria istorie, ce con�ine idei de alternativ� nu numai prin 
con�inut, ci �i gnoseologic. În acest sens, incompatibilitatea dintre cuno�tin�ele 
„ne�tiin�ifice precedente” �i „�tiin�ifice ulterioare” devine fundamental�, sus�ine 
cercet�torul rus V.Iliin, din cauza c� „vizeaz� nu programe diverse de investiga�ie a 
fenomenelor din cadrul �tiin�ei, ci diferite standarde cognitiv-teoretice de analiz�, multe 
dintre care deseori sânt tratate ca ceva extern sau de aparen��, chiar pentru �tiin��” [1]. 
Aceast� incompatibilitate fundamental� se refer� la diversitatea strategiilor de cercetare �i 
criteriilor determinante ale con�inutului no�iunii de �tiin��, a idealului �tiin�ific �i 
caracterului �tiin�ific, creându-se dificult��i enorme în abordarea �tiin�ei ca pe o 
antinomie unitar�. 

Incompatibilitatea gnoseologic� a anumitor tipuri de cuno�tin�e nu poate fi 
dep��it� prin falsificarea cuno�tin�elor ne�tiin�ifice, deoarece �tiin�a s-ar asocia numai cu 
segmentul ei „corect”, ci prin elaborarea unor standarde de ra�ionalitate. Aceste standarde 
nu sânt formatoare de atitudine critic�, în manier� popperian�, ci fundamenteaz� „reguli 
orientate spre adev�rul activit��ii ra�ionale de cercetare”.Regulile au la baz� dou� „valori 
inalienabile - inten�ia spre adev�r �i fundamentarea necesar�”, care, fiind corelate cu 
„caracterul �tiin�ific”, asigur� procurarea cuno�tin�elor �tiin�ifice �i imprim� �tiin�ei cadru 
unei „întreprinderi cognitive”. 

Complexitatea problemelor provenit� din enormele greut��i de caracter 
epistemologic, care a fost elucidat� în Nr. 1-3, 2005, al Revistei de Filosofie �i Drept, a 
generat divergen�e de opinii în definirea statutului ontologic al �tiin�ei rela�iilor 
interna�ionale �i a provocat dificult��i suplimentare în pozi�ionarea ei calitativ� sau pe 
vertical�. Alt� fragmentare din cadrul tripletei enun�ate de St.Hoffmann vizeaz� 
caracterul autohton sau auxiliar al �tiin�ei rela�iilor interna�ionale, el deosebind dou� 
direc�ii �i, deci, dou� grup�ri de cercet�tori: „tradi�ionali�tii, care exalt� meritele unei 
abord�ri ce ar r�mâne cât se poate de apropiat� de cercetarea istoric� �i de preocup�rile 
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filosofiei politice �i to�i cei care, indiferent de marca lor teoretic�, cred în posibilitatea 
unei �tiin�e politice a rela�iilor interna�ionale, dac� nu în form� de teorie unic�, cel pu�in 
într-o configura�ie de conceptualiz�ri sistemice, clasific�ri, ipoteze etc.” [2]. 

De fapt, fragmentarea definit� de St.Hoffmann se refer� nu numai la caracterul 
disciplinar al �tiin�ei, ci este bidimensional�, dat fiind c� pune în discu�ie posibilitatea 
unei teorii generale a rela�iilor interna�ionale. 

Consider�m îns� c� cele dou� tipuri de statut disciplinar al rela�iilor interna�ionale 
rezumate de analistul american actualmente nu sânt suficiente pentru a caracteriza aceast� 
�tiin�� – disciplin� distinct�, de sine st�t�toare sau subdisciplin�, subdomeniu al unei 
�tiin�e – îndrept��it fiind înc� un tip – „un câmp de studiu multidisciplinar sau 
interdisciplin�”. Astfel, eviden�iind tendin�ele dezvolt�rii �tiin�elor contemporane, 
filosoful I.Pîrvu sus�ine c� se formeaz� un nou „stil al cunoa�terii �tiin�ifice”, care se 
manifest� prin transformarea treptat� a �tiin�elor unidisciplinare în interdisciplinare. 

Referindu-ne la catalogarea rela�iilor interna�ionale ca subdisciplin� a �tiin�ei 
politice, �inem s� subliniem c� aceast� direc�ie a fost pe larg dezvoltat� atât de �coala 
englez� de investiga�ie în domeniu, cât �i de �coala istorico-sociologic� francez�. 
Tradi�ionalismul englez neag� orice progres în teoretizarea rela�iilor interna�ionale �i 
insist� de a face apel la istorie pentru a ob�ine rezultate plauzibile în cercetare. %coala 
istorico-sociologic� francez� de asemenea consider� rela�iile interna�ionale ca 
subdisciplin�, îns� a sociologiei (rela�iilor interna�ionale), care pretinde, în acela�i timp, 
de a fi o �tiin�� autohton�. Luând ca baz� teza c� pe arena mondial� exist� mai multe 
centre de putere �i plasând în centrul problematicii no�iunea „decizie”, sociologia 
rela�iilor interna�ionale are ca obiect de studiu comportamentul actorilor interna�ionali, 
cercetând factorii determinan�i, legit��ile �i variabilele care stabilesc politica statelor �i 
evolu�ia evenimentelor interna�ionale. De fapt, exist� o coinciden�� relativ� dintre 
tradi�ionali�ti (H.Bull) �i reprezentan�ii sociologiei rela�iilor interna�ionale (R.Aron) în 
problema scepticismului privind posibilitatea �tiin�ei de sine st�t�toare a rela�iilor 
interna�ionale: istorismul, deosebirea dintre politica intern� �i politica extern�, caracterul 
anarhic al mediului interna�ional. Îns� reprezentan�ii �colii engleze includ rela�iile 
interna�ionale în �tiin�ele politice, pe când adep�ii abord�rii istorico-sociologice în 
sociologia istoric� a rela�iilor interna�ionale. Tradi�ionalismul epistemologic englez neag� 
progresul rela�iilor interna�ionale, considerând c� ele se supun legilor repeti�iei, în timp 
ce în sociologia francez� „cursul rela�iilor interna�ionale r�mâne în cel mai înalt grad 
istoric în toate în�elesurile acestui termen: schimb�rile sânt neîncetate, sistemele sufer� 
efectele tuturor transform�rilor”. 

Bineîn�eles, cercul scepticilor �i celor care neag� caracterul autonom al �tiin�ei 
rela�iilor interna�ionale este mai larg �i mai variat, marea majoritate a cercet�torilor fiind 
de p�rere c� aceasta se include într-o m�sur� mai mare sau mai mic� în �tiin�a politic�. Pe 
de o parte, se consider� îndrept��it� ordinea de a aborda problemele de baz� ale �tiin�ei 
politice f�r� a le diviza sub aspectele intern �i extern /interna�ional, acestea fiind 
considerate dou� direc�ii ale politicii abordat� ca sfer� �i proces de activitate, la baza 
c�reia se afl� lupta de interese. Ideile de acest con�inut î�i g�sesc confirmare în analiza 
procesului de abordare a deciziilor (K.Holsti), în concep�iile interdependen�ei lumii 
(L.Dudley) �i politicii postinterna�ionale (J.Rosenau) �.a. Pe de alta, dificult��ile în 
identificarea obiectului de studiu se opun autonomiz�rii �tiin�ei rela�iilor interna�ionale. 
Conform lui B.Lang, „realitatea nu este dat� cercet�torului în percep�ie nemijlocit�, 
obiectul nu se caracterizeaz� prin contururi strict determinate care l-ar deosebi de ne-
obiect” [3], iar Ph. Braillard este mai tran�ant, sus�inând c� „obiectul cercet�rii rela�iilor 
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interna�ionale nu dispune de particularitate nereduc�ionist� în raport cu câmpul larg al 
politicii… Actualmente este tot mai greu de afirmat c� acest obiect nu se supune 
cercet�rii în baza abord�rii �i concep�iilor �tiin�ei politice �i c� este necesar de a dezvolta 
propria disciplin� �tiin�ific�” [4]. În acest sens, rela�iile interna�ionale nu sânt altceva 
decât o subdisciplin� a �tiin�elor politice.  

A�adar, adep�ii demersului subdisciplinar sus�in c� rela�iile interna�ionale se 
confrunt� cu problema delimit�rii clare de alte �tiin�e sociale din cauza c� nu dispun de 
un obiect propriu foarte clar conturat, identitatea ei fiind contestat� atât din interior, cât �i 
din exterior. Protagoni�tii demersului subdisciplinar în marea lor majoritate împ�rt��esc 
concep�ia „stat-centrist�”, insistând c� obiectul de studiu al politologiei cuprinde politica 
interna�ional� ca modalitate de existen�� a rela�iilor interna�ionale sau c� obiectele de 
studiu ale rela�iilor interna�ionale �i ale politologiei coincid, deoarece înglobeaz� 
conexiunile de putere, doar „mediile geografice difer�”.  

„Stat-centrismul” este împ�rt��it în mare parte �i de adep�ii caracterului autonom 
al �tiin�ei rela�iilor interna�ionale, care sus�in c� realismul politic a oferit domeniului 
delimitare fa�� de celelalte �tiin�e, punctând asupra existen�ei diferen�ei calitative între 
legile interne ale societ��ilor �i legile ce guverneaz� natura sistemului interna�ional. Mai 
multe teorii nu neag� deosebirile calitative dintre politica intern� �i politica extern�, îns� 
realismul justific� o cercetare desf��urat� pe mai multe planuri �i pledeaz� pentru 
autonomia unei fa�� de alta din cauza c� rela�iile interstatale, conform lui R. Aron, se afl� 
în „stare natural�”, opus� st�rii de drept existente în interior. M. Wight de asemenea 
consider� c� în politica intern� lupta pentru putere este guvernat� �i circumscris� legilor 
�i institu�iilor, iar în politica interna�ional� legea �i institu�iile sânt circumscrise luptei 
pentru putere. De fapt, M. Wight �i R. Aron au împ�rt��it mai multe asump�ii realiste, în 
special cercet�torul francez, nefiind îns� de acord cu altele, cum ar fi scepticismul sus-
men�ionat. 

Argumentând deosebirea calitativ� a rela�iilor interna�ionale fa�� de alte �tiin�e 
sociale, reali�tii insist� c� sistemul interna�ional este legat de „starea natural�”, diferit� de 
cea de drept, în care contractul social a creat �i a legitimat o autoritate central�, iar 
anarhia interna�ional�, caracteristicile c�reia sânt multiplicitatea de state suverane egale, 
este opus� rela�iilor din interiorul statului, unde un singur centru de�ine monopolul 
legitim al violen�ei. Rela�iile interna�ionale �in de o societate aparte, care acord� rolul 
principal unor institu�ii, cum ar fi: diploma�ia, managementul aplicat de marile puteri, 
balan�a puterii, r�zboiul �i, în aceast� ordine de idei, teoriile �i argumentele care se 
bazeaz� pe analogie cu politica intern� sânt posibile de eroare. Prin urmare, dat fiind c� 
preocup�rile de politic� extern� sânt altele decât cele de politic� intern� �i în momentele 
în care practica diplomatic� s-a transformat în teorie, aceste preocup�ri tradi�ionale au 
început s� aib� nevoie de justificare explicit�. Dimensiunea cantitativ� (politologia este 
�tiin�a despre politica intern�, încadrat� în societatea public� organizat�, pe când �tiin�a 
rela�iilor interna�ionale se refer� la mediul interna�ional) �i reduc�ionismul (rela�iile 
interna�ionale sânt rela�ii interstatale, idee expus� începând cu J.Bentham, identificându-
se astfel cu obiectul) au contribuit la suprapunerea, într-un anumit sens, dintre �tiin�a 
rela�iilor interna�ionale �i realismul politic, la care vom reveni de mai multe ori.  

În aceast� ordine de idei, subscriem la supozi�iile în favoarea caracterului autohton 
al �tiin�ei rela�iilor interna�ionale fa�� de politologie: chiar dac� exist� interconexiune �i 
interdependen�� dintre sistemele politice na�ionale �i sistemele politice interna�ionale, 
utilizând termenii din „preteoria politicii externe” elaborat� de �coala analizei comparate 
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a politicii externe, acestea sânt, totu�i, sfere distincte de activitate politic�, care se 
desf��oar� în medii diferite �i utilizeaz� mijloace deosebite.  

Complexitatea fenomenului provenit� din absen�a cadrului material-spa�ial distinct 
ce ar separa rela�iile interna�ionale �i politica extern� de rela�iile sociale din interior �i 
politica intern� l-a f�cut pe St.Hoffmann s� afirme c� cercet�torii rela�iilor interna�ionale 
au dou� motive de nemul�umire, starea lumii �i starea disciplinei lor, iar Y.Ferguson �i 
R.Mansbach exprim� p�rerea c� „este mai pu�in� anarhie în politica mondial� decât în 
teoriile despre ea”. În aceea�i ordine de idei, K.Waltz a constatat c� „obiectul studiului 
(rela�iilor interna�ionale – n.n.) este creat �i recreat de cei care lucreaz� asupra lui”. Ba 
mai mult chiar, tr�s�turile specifice ale câmpului tematic, diversitatea metodelor de 
cercetare, precum �i al�i factori, mai esen�iali ori mai pu�in relevan�i, i-au f�cut pe unii 
anali�ti sau s� exprime scepticism fa�� de posibilitatea de a elabora o �tiin�� obiectiv� �i 
predictiv� a rela�iilor interna�ionale (J.Goddis) sau în genere s� nege caracterul �tiin�ific 
�i disciplinar al domeniului, (N.Palmer). Acesta din urm� sus�ine c� rela�iile 
interna�ionale alc�tuiesc o sfer� de cercetare, dar care trebuie numit� „domeniu de 
investiga�ie”, din cauza c� se deosebe�te esen�ial de alte sfere ale cunoa�terii, chiar dac� 
formeaz� împreun� „un domeniu deosebit”. Se impune de precizat c� aceast� idee datat� 
cu anul 1970 n-a întrunit mul�i aderen�i, cu atât mai mult c� însu�i protagonistul ei 
exprim� p�rerea c� se cristalizeaz� o baz� conceptual-teoretic� �i unele abord�ri 
metodologice indispensabile oric�rei discipline. Îns� N.Palmer pe bun� dreptate nume�te 
rela�iile interna�ionale „un domeniu deosebit”, chiar dac� urm�re�te alt scop.  

Consider�m c� dificult��ile existente în definirea statutului ontologic al acestui 
domeniu deosebit sânt determinate nu numai de incertitudinile de natur� epistemologic�, 
dup� cum sus�in majoritatea absolut� a speciali�tilor în materie, ci �i de unele 
transform�ri structural-disciplinare ale �tiin�ei, care s-au produs în jum�tatea a doua a 
secolului XX, tendin�e ce n-au fost sesizate de mul�i cercet�tori. %tiin�a a traversat o 
transformare profund� provenit�, pe de o parte, din apari�ia unor discipline noi, cu 
relevan�� metodologic� �i conceptual� deosebit�, iar pe de alta, din propulsarea ideii 
complementarit��ii. Pe fundalul unor schimb�ri esen�iale în structura �i problematica 
�tiin�ei, baza conceptual� neclasic� �i postneclasic� au contribuit la dezvoltarea noilor 
ipoteze teoretice �i elaborarea stilului nou de gândire, favorizeaz� atât specializarea pe 
domenii restrânse, cât �i interdisciplinare.  

Are dreptate N.Kosolapov când afirm� c� în sfera cognitiv� s-au produs unele 
evolu�ii cardinale: s-au dezvoltat accelerat �tiin�ele sociale adiacente, au ap�rut mai multe 
direc�ii interdisciplinare, au fost fundamentate mai multe aspecte ce �in de metodologia 
investiga�iilor �tiin�ifice, s-a introdus pe larg tehnologia computerizat�, aceste �i alte 
elabor�ri fiind de semnifica�ie esen�ial� pentru cercetarea rela�iilor interna�ionale [5]. 

Majoritatea absolut� a cercet�rilor în domeniu n-au sesizat ori n-au �inut cont de 
aceste transform�ri structurale, axându-se pe partajarea „disciplin� – subdisciplin�”, 
bazat� pe binomul intern – extern sau insistând asupra includerii rela�iilor interna�ionale 
în cadrul obiectului politologiei. Astfel, P.*âgankov sus�ine, pe de o parte, c� 
„particularit��ile obiectului acestei discipline ofer� temei pentru a presupune c� 
autonomia deplin� (fa�� de politologie – n.n.) este pu�in probabil� în viitorul apropiat” 
[6], iar pe de alta, c� „rela�iile interna�ionale sânt o parte component� a �tiin�ei ce include 
istoria diplomatic�, dreptul interna�ional economia mondial�, strategia militar� �i alte 
discipline care studiaz� diferite aspecte ale obiectului unic” [7]. 

Evident este c� economia mondial� sau strategia militar� nu fac parte din cadrul 
obiectului politologiei, ci din contra, acest „obiect unic” �i complex, care în dimensiunea 
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trasat� ar putea îngloba �i politologia, indic� nu atât asupra „unei discipline recente”, cât 
a statutului semiautonom, dup� cum afirm� mai mul�i cercet�tori, ci a caracterului 
interdisciplinar al �tiin�ei rela�iilor interna�ionale. Anali�tii W.C.Olson �i N.Onuf sânt 
printre primii anali�ti care numesc rela�iile interna�ionale „un câmp de studiu 
interdisciplinar” [8], din cauza c� aspira�iile generalizate din anii '60 ai sec. XX nu s-au 
realizat. Cercet�torul A.Burian de asemenea consider� c� „în esen�a lor rela�iile 
interna�ionale sânt interdisciplinare, fiind strâns legate cu �tiin�a economic� (în special 
economia politic�), istoria, sociologia, geografia, psihologia �i alte discipline” [9]. Vrem 
s� credem c� sintagma „alte discipline” include �i dreptul interna�ional, care, de altfel, se 
reg�se�te în lista de discipline ce studiaz� mai multe aspecte ale vie�ii interna�ionale 
„servind în calitate de sprijin pentru �tiin�a rela�iilor interna�ionale”. Contrar lui 
H.Morgehthau, consider�m c� conexiunea dintre rela�iile interna�ionale �i dreptul 
interna�ional este inerent� �i semnificativ�, fiind cu mult mai strâns� decât dintre acestea 
�i sociologia sau psihologia. Tradi�ional, istoria, economia mondial� �i dreptul 
interna�ional public au contribuit la dezvoltarea �tiin�ei rela�iilor interna�ionale, ca mai 
apoi acestea s� fie completate de politologie �i sociologie, psihologie �i antropologie. Ba 
mai mult chiar, o tendin�� contemporan� din cadrul �tiin�ei rela�iilor interna�ionale 
vizeaz� includerea economiei politice interna�ionale în calitate de subdomeniu, similar 
studiului p�cii sau securit��ii interna�ionale. 

Cert este c� primele programe universitare în domeniu au fost alc�tuite în perioada 
interbelic� prin juxtapunerea primelor trei materii „f�r� a defini un cadru conceptual care 
s� permit� de a le integra într-o reflec�ie coerent�” [10]. Dup� cel de al Doilea R�zboi 
Mondial concep�ia „stat –centrist�” presupune c� resursele disponibile, m�rimea 
teritoriului, situa�ia geopolitic�, num�rul popula�iei �i forma dominant� de guvern�mânt 
alc�tuiesc factorii de baz� ai dezvolt�rii rela�iilor interna�ionale. În ultimul sfert al 
secolului XX – începutul secolului XXI ace�ti factori sau pierd din primordialitate, ori 
sânt completa�i de al�ii – dispunerea de tehnologii de vârf, stabilitatea politic� intern�, 
nivelul dezvolt�rii economice, fluxurile globale de capitaluri, diviziunea interna�ional� a 
muncii, problemele ecologice, normele �i institu�iile interna�ionale etc. Extinderea în 
ultimul timp a cercet�rilor interdisciplinare transform� �tiin�a rela�iilor interna�ionale într-
o sfer� complex� a cunoa�terii, care une�te eforturile istoricilor �i politologilor, juri�tilor 
�i economi�tilor, sociologilor, geografilor �i altor speciali�ti. Reprezentarea general� care 
este destul de r�spândit� actualmente �i se afl� la baza diviziunii domeniilor de activitate 
ale diferitor abord�ri din �tiin�ele sociale const� în urm�toarele: în timp ce obiectul 
cercet�rii poate fi comun, metodele �i finalit��ile sânt diferite. Dac� obiectul ar fi cel care 
ar distinge disciplinele �tiin�ifice, nici una dintre �tiin�ele sociale, cu excep�ia istoriei, n-ar 
trebui s� se intereseze de trecut, îns� majoritatea au un interes deosebit pentru a-�i 
fundamenta demersul. De�i se sus�ine c� divizarea �tiin�elor sociale în func�ie de diverse 
metodologii, care abandoneaz� ideea lumii sociale ca totalitate integr� ar fi o for�are 
logic�, totu�i este dificil de a g�si o modalitate legitim� de a delimita problemele 
specifice unei �tiin�e sociale, dar care ar fi str�ine alteia. Domeniul rela�iilor 
interna�ionale utilizeaz� abord�ri apropiate de metodele istorice �i juridice, sociologice �i 
filosofice, economice �i psihologice. În acest sens, rela�iile interna�ionale sânt 
interdisciplinare, bazându-se în acela�i timp pe mai multe discipline sau chiar, potrivit 
unor opinii mai ambi�ioase, ar fi o disciplin� integratoare.  

 
 
 



Victor Juc 

�������

REFERIN*E BIBLIOGRAFICE 
 
1. }�!��, _�
��. |���	���� ����. - {�	��, }��-�� {~�, 2003, p.85. 
2. Hoffmann, Stanley. Ianus �i Minerva. - Chi�in�u, Ed. %tiin�a, 1999, p.14. 
3. Lang, B. La définition des Relations internationales: une préalable a leur théorisation 

/ Le trimestre du monde, 3-e trimestre, 1994, p.12. 
4. Braillard, Ph. Les Relations internationales: une nouvelle discipline? / Le trimestre du 

monde, 3-e trimestre, 1994, p.26. 
5. ��	������, ������. �����
���	�� �		��������� ������������� �
��#���� / 

{�{�, 1998, Nr.1, p. 90. 
6. ��"����, �. {������������ �
��#����. - {�	��, }��. ����� #���, 1996., 

p. 71 
7. ��"����, �., op. cit., p. 11. 
8. Olson, W. C., Onuf, N. The growth of discipline: reviewed in International Relations. 

- Oxford, 1985, p. 4. 
9. ������, Q��	����. ������ ������������� �
��#����. ���	 �����. T I. -

Chi�in�u, Cent. Ed. al USM, 2003, p. 5. 
10. Senarclens de, Pierre. La politique internationale. – Paris, Armand Colin, 1992, p. 5. 



 

��	����

DREPT 
LAW 

 
Eugenia Cojocari, Anica Meri�escu 

 
LIBERALIT&*ILE ÎN DREPTUL SUCCESORAL: REALIT&*I %I PERSPECTIVE 

 
Întâlnit� atât în literatura de specialitate, cât �i în legisla�ie no�iunea de liberalit��i 

este pu�in cunoscut� în sensul ei adev�rat. Liberalit��ile sunt caracterele cele mai 
specifice de care trebuie s� se �in� cont la crearea actelor juridice civile personale �i cu 
titlu gratuit care se încheie atât între vii, cât �i pentru cauz� de moarte. 

Liberalit��ile constituie o categorie special� de acte a c�ror reglementare creeaz� 
în plan juridic efecte diverse, existând o corela�ie strâns� prin regimul juridic aplicabil cu 
diferite institu�ii ale dreptului privat. Pe de alt� parte, aceast� subclas� de negotium juris 
prezint� o importan�� deosebit� din punct de vedere social, venind s� traduc� la nivel 
institu�ional, normativ rela�ii interumane cu un pronun�at caracter privat, dând expresie 
unor practici sociale înc�rcate de un înalt grad de subiectivitate �i voluntarism. Astfel, 
prin aceste forme juridice se sanc�ioneaz� rela�ii sociale ce au atât o dimensiune 
patrimonial�, obiectiv�, cât �i o constant� component� atitudinal� prezent� cel mai adesea 
sub forma acelui animus donandi. În ceea ce ne prive�te, ne-am îndreptat analiza în dou� 
direc�ii: pe de o parte am analizat rela�ia dintre liberalit��i �i institu�ia dreptului 
succesoral, iar pe de alta am accentuat observa�iile printr-o particularizare a acestora în 
cadrul analizei unui studiu de caz ce are ca obiect dou� figuri juridice cu o configura�ie �i 
o inciden�� aparte în rela�ia dintre liberalit��i �i dreptul succesoral, �i anume dona�ia �i 
testamentul.  

A�adar, un rol important în materia succesoral� îi apar�ine liberalit��ilor. Sunt 
importante acestea mai ales acum, când statele ex-socialiste au legiferat dreptul de 
proprietate privat� adus la justa lui valoare, dând posibilitate titularilor acestuia s�-�i 
realizeze pe de plin acest drept prin libera dispunere dup� propria dorin��. În ansamblul 
dreptului privat o arie distinct�, cu un regim juridic special, îl ocup� categoria de acte 
juridice recunoscute generic sub denumirea de liberalit��i. În doctrin�, liberalit��ile au 
fost adesea prezentate în cadrul clasific�rii clasice ce urmeaz� s� disocieze actele civile 
cu titlu oneros de cele cu titlu gratuit, ca fiind o subclas� a acestora din urm�. Aceast� 
clasificare, ca orice demers de natur� taxonomic�, vine s� opun� în cadrul actelor cu titlul 
gratuit, liberalit��ile, actelor dezinteresate. Mai degrab� avem de-a face cu o defini�ie 
negativ�, care nu atinge decât de o manier� epitelial� caracterele profunde ale no�iunii de 
liberalitate. Aceast� clasificare, reg�sit� în cvasitotalitatea lucr�rilor de specialitate, ar 
trebui supus� unei analize minu�ioase, o apreciere critic� venind s�-i filtreze impreciziile. 

Astfel, de o manier� uzual� reg�sim în diferite studii, deja ca o defini�ie 
încet��enit�, faptul c� liberalit��ile ar fi acea categorie de acte juridice prin care cel ce 
execut� presta�ia la care s-a decis î�i diminueaz� patrimoniul. Accentul cade în cadrul 
acestor defini�ii pe elementul patrimonial, care vine s� structureze construc�ia 
argumentativ�. Distinc�ia fa�� de actele dezinteresate const� tocmai în prezen�a acestei 
mic�or�ri survenite la nivel patrimonial în ceea ce-l prive�te pe debitorul obliga�iei. 
Aceast� deplasare a accentului c�tre efectele acestei categorii de acte juridice vine s� lase 
într-un con de umbr� �i s� priveze no�iunea de unul din caracterele ei esen�iale, care vin 
s� îi creioneze identitatea în cadrul diferitelor forme juridice cu titlu gratuit. Acest 
caracter la care ne referim este tocmai voin�a juridic� ce st� ca fundament al 
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liberalit��ilor. Liberalit��ile nu se rezum� a traduce la nivel juridic o mi�care de natur� 
patrimonial� în sensul mic�or�rii patrimoniului unui subiect de drept �i al cre�terii altuia, 
ci presupun �i o cauz� juridic� ce vine s� uneasc� aceste fluctua�ii patrimoniale. 
Elementul subiectiv, cauza cap�t� în analiza liberalit��ilor un loc central, deoarece de ea 
depinde nu doar realizarea acestor acte, precum �i valabilitatea lor, ci însu�i elementul 
distinctiv ce le structureaz� ca figuri juridice aparte. Astfel, pentru a avea o imagine mai 
clar� a no�iunii de liberalitate, nu trebuie s� ne rezum�m la definirea limitelor câmpului 
semantic, ci s� ne raport�m la elementul de specificitate ce vine s� se reg�seasc� de o 
manier� invariant� în însu�i cadrul categoriei de acte. În cazul nostru am identificat acest 
element ca fiind îns��i cauza actului, în concuren�� scopul imediat ce vine s� dea 
relevan�� în plan juridic voin�ei subiectului de drept care se oblig� s�-�i mic�oreze 
patrimoniul, având reprezentarea cre�terii unui alt patrimoniu ca urmare a acestei ac�iuni. 
Aceast� voin�� este recunoscut� în literatura de specialitate sub forma latin� de animus 
donandi, adic� dorin�a de a gratifica, �i vine s� se reg�seasc� la nivelul diferitelor forme 
de liberalit��i, jucând rolul central în determinarea acestei categorii juridice.  

Succesiunea a fost �i r�mâne modul derivat de dobândire a propriet��ii, �i se afl� 
într-o leg�tur� indisolubil� cu proprietatea, deoarece anume prin intermediul succesiunii 
proprietatea î�i manifest� extrem de pronun�at menirea sa, ob�inând cea mai consecutiv� 
�i cea mai deplin� realizare.[1] 

Deoarece, potrivit legisla�iei civile, voin�a liberal� pentru a fi juridic eficace 
trebuie nu numai s� fie declarat� în formele solemne prev�zute de lege, dar s� 
îndeplineasc� anume cerin�e de fond: s� emane de la o persoan� capabil�, s� fie lipsit� de 
vicii �i s� fie determinat� de un scop valabil.  

Liberalitatea în concep�ia Codului Civil român actual este un act deosebit de grav, 
privit oarecum cu defavoare, deoarece s�r�ce�te pe donator f�r� echivalent �i care ar 
putea v�t�ma într-un fel interesele familiei. Consider�m c�, în leg�tur� cu schimb�rile 
ce au avut loc în societate, accentul dreptului de proprietate privat� care se consider� 
absolut numai în cazul când titularul poate dispune pe de plin de toate atributele 
dreptului de proprietate inclusiv �i dispunerea prin dona�ie sau testament, liberalit��ile 
trebuie s� fie privite ca ni�te posibilit��i cu adev�rat democratice prin care autorul î�i 
realizeaz� pe de plin drepturile personal.  

De�i legisla�ia în vigoare atât din �ar�, cât �i de peste hotare nu aduce o defini�ie 
acestei no�iuni, s-a stabilit c� liberalit��ile sunt actele juridice cu titlu gratuit, 
personale, prin care o valoare trece dintr-un patrimoniu în altul f�r� ca dispun�torul, 
în urma mic�or�rii patrimoniului propriu, s� a�tepte un echivalent de la gratificat. 

Aceste acte sunt dona�ia, testamentul �i legatele incluse în el. Acestea, pentru a fi 
valabile, trebuie s� se întemeieze pe o cauz� –scop valabil�. 

Orice act juridic presupune un fenomen psihologic l�untric – voin�a, care trebuie 
s� fie exteriorizat� – fenomen social extern, fiind declara�ia de voin�� �i un scop juridic, 
pe care voin�a urm�re�te s�-l realizeze.[2] S-a stabilit c� voin�a este un fenomen complex, 
iar decizia exprimat� prin declararea de voin�� este rezultatul final al unui proces 
psihologic complicat care a fost studiat de mul�i savan�i în domeniu.[3] Ea este strâns 
legat� de consim��mânt. Astfel, în conformitate cu articolul 199 CCRM, consim��mânt 
este manifestarea, exteriorizat�, de voin�� a persoanei de a încheia un act juridic. 
Consim��mântul este valabil dac� provine de la o persoana cu discern�mânt, este 
exprimat cu inten�ia de a produce efecte juridice �i nu este viciat. 
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Trebuie, de asemenea, s� �inem cont %"� de prevederile dreptului comun privind 
cauza sau scopul. Dar când actul constituie o liberalitate, acesta dispune �i de unele 
particularit��i. 

În orice liberalitate, cel ce dore�te s� dea o face f�r� a urm�ri s� primeasc� un 
echivalent în cadrul actului. A�adar, este o realizare a unui drept �i nu o obliga�ie. El este 
însufle�it de inten�ia liberal� – animus donandi. Aceast� inten�ie este acea exprimare de 
voin��, este o cauz� abstract� �i obiectiv�. În cazul liberalit��ilor, aceast� cauz� abstract� 
�i obiectiv� se opune simplelor motive: dragoste, prietenie, caritate, dorin�� etc. 

Este important pentru valabilitatea actului de liberalitate prin exteriorizarea voin�ei 
l�untrice a donatorului. Îns� practica judec�toreasc� nu se m�rgine�te la recunoa�terea 
drept cauz� a liberalit��ilor numai inten�ia liberal�, deoarece aceasta ar fi adus la unele 
dona�ii sau legate ce urm�reau scopuri protivnice legii. De aceea tribunalele au consacrat 
a�a-numita cauz� impulsiv� �i determinat� care, înainte de a fi extins� la actele cu titlu 
oneros, a fost consfin�it� tocmai în materie de liberalit��i. Aceast� cauz� impulsiv� �i 
determinat� este scopul concret �i subiectiv care a hot�rât voin�a liberal�. Dispun�torul nu 
d� pentru a face abstract o binefacere. El voie�te aceast� liberalitate, urm�rind un scop 
determinat. Reprezentarea mintal� a acestui scop este cauza hot�râtoare a dona�iei sau a 
legatului. 

Cauza creeaz� �i anumite tr�s�turi specifice în liberalit��i. În actele cu titlu gratuit 
motivul concret are un caracter unilateral, fiind indiferent dac� a fost sau nu cunoscut de 
gratificat.  

Folosind no�iunea de cauz� impulsiv� �i determinat�, practica judec�toreasc�, 
l�rgind zonele voin�ei l�untrice cercetate, a recunoscut drept cauz� impulsiv� �i 
determinat� �i alte considera�ii decât cele referitoare la activitatea sau calit��ile 
gratificatului. Astfel, practica judiciar� a declarat nule dona�iile sau legatele care se 
întemeiau pe o cauz� fals�, ilicit� sau contrar� bunelor moravuri. Cauza fals� este 
reprezentarea mintal� a unui scop care nu corespunde cu realitatea.  

Liberalit��ile sunt singurele acte cu titlul gratuit care intereseaz� materia 
mo�tenirii �i devolu�iunea ei. În dependen�� de diferite criterii, liberalit��ile se împart în 
mai multe categorii. Astfel, în dependen�� de producerea efectelor, deosebim: liberalit��i 
între vii �i liberalit��i pentru cauz� de moarte.[4] Dup� cum este cunoscut din teoria 
general� a dreptului civil, actele juridice între vii (inter vivos) sunt acele acte care î�i 
produc efectele necondi�ionat de moartea autorului sau autorilor lui �i reprezint� marea 
majoritate a actelor juridice civile. Liberalit��ile inter vivos care intereseaz� materia 
succesoral� sunt dona�iile. 

Actul pentru cauz� de moarte – mortis causa – este actul juridic civil de a c�rui 
esen�� este faptul c� nu î�i produce efecte în timpul vie�ii autorului s�u, ci numai dup� 
moartea acestuia, fiind f�cut tocmai în considera�ia mor�ii. 

Liberalit��ile mortis causa care intereseaz� materia succesoral� �i devolu�iunea ei 
sunt: testamentul, legatul f�cut prin testament �i dona�ia de bunuri viitoare. Anume 
acestea vor fi subiectele principale de discu�ie. Ne vom referi la aceste subiecte din 
urm�toarele considera�iuni. 

1.De�i actele mortis causa au o reglementare foarte am�nun�it� spre deosebire de 
actele inter vivos, în ceea ce prive�te capacitatea de a dispune, iar uneori �i capacitatea de 
a primi actele, mortis causa sunt supuse unor condi�ii mai restrictive. 

2. Actele juridice mortis causa sunt numai acte juridice tipice (numite). 
3. Dac� actele juridice inter vivos sunt solemne numai ca excep�ie, actele mortis 

causa sunt solemne f�r� nici o excep�ie.  
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Liberalitatea poate fi nu numai pur� �i simpl�; ea poate fi, de asemenea, afectat� 
de o modalitate : termen, condi�ie sau sarcin�. 

Liberalitatea pur� �i simpl� este aceea care se na�te �i î�i produce efectele de 
îndat�, adic� în cazul dona�iei între vii, de la data actului, iar în cazul legatului sau al 
dona�iei de bunuri viitoare - din ziua mor�ii testatorului. De la aceast� din urm� dat�, 
legatarul î�i dobânde�te dreptul �i îl poate exercita �i, tot de atunci, acest drept se poate 
transmite mo�tenitorilor s�i. 

Termenul, în dona�ii sau legate, potrivit dreptului comun, poate fi suspensiv sau 
extinctiv. 

În primul caz, el nu suspend� na�terea dreptului celui gratificat, ci numai exerci�iul 
acestui drept. Astfel, dac� legatul este cu termen suspensiv, legatarul nu poate cere 
predarea decât în ziua când termenul s-a împlinit. 

Termenul suspensiv nu amân� îns� na�terea dreptului donatarului sau legatarului, 
astfel c� dreptul acestuia se na�te �i devine transmisibil c�tre propriii s�i mo�tenitori din 
ziua dona�iei sau, în cazul legatului, de la moartea testatorului. Dac� termenul este 
extinctiv, la ajungerea acestuia dreptul donatarului sau legatarului se stinge f�r� 
retroactivitate. 

Acestea sunt solu�iile dreptului comun. 
Singura regul� derogatorie este aceea c� termenul incert, dac� este suspensiv, este 

asimilat, în materie de legat, condi�iei suspensive. Regula exista �i în dreptul român: în 
testament, termenul incert valoreaz� condi�ie (dies incertus in testamento, conditimem 
facit). 

În acest caz, termenul suspend� chiar na�terea dreptului legatarului �i opereaz� 
retroactiv. Prin urmare, legatarul instituit cu termen incert, spre pild� la moartea fiicei 
testatorului, este instituit în realitate sub condi�ie, �i, în consecin��, dreptul s�u nu se na�te 
decât la împlinirea modalit��ii, iar atunci retroactiveaz� pân� la deschiderea mo�tenirii. 
Dac� legatarul moare între timp, legatul va fi caduc, iar dreptul s�u nu va trece asupra 
mo�tenitorilor. 

Condi�ia. Liberalitatea poate s� fie f�cut� �i sub condi�ie.[5] Ca �i în dreptul 
comun, condi�ia în materie de dona�ie sau legat este evenimentul viitor �i nesigur de care 
atârn� na�terea sau stingerea unui raport de drept. Ea poate fi, cât prive�te efectele ei, 
suspensiv� sau rezolutorie, iar cât prive�te obiectul ei, cazual�, mixt� sau potestativ�(art. 
234-241 CCRM). 

Principiile dreptului comun vor primi aplicare. Prin urmare : 
1. Dac� dispozi�ia testamentar� este sub condi�ie rezolutorie, dreptul legatarului se 

na�te �i devine transmisibil c�tre proprii s�i mo�tenitori din ziua când s-a deschis 
succesiunea testatorului, iar dac� condi�ia rezolutorie se împline�te, legatul este retroactiv 
desfiin�at, �i, drept urmare, toate drepturile consim�ite de c�tre legatar sau de mo�tenitorii 
s�i asupra lucrului ce face obiectul legatului sunt, tot astfel, nimicite. 

2. Când îns� condi�ia este suspensiv�, dreptul la legat nu se des�vâr�e�te decât la 
data când ea se împline�te. Dac� legatarul înceteaz� din via�� între timp, legatul devine 
caduc, iar dreptul la legat, de vreme ce nu s-a n�scut înc�, nu mai poate trece la 
mo�tenitorii s�i (art. 925 Cod Civil), afar� numai dac� se dovede�te c� inten�ia 
testatorului a fost de a conferi legatarului un drept transmisibil, chiar dac� acesta ar muri 
înainte de împlinirea condi�iei (art. 926 Cod Civil). 

Legatul sau dona�ia poate fi cu sarcin�.[6] Sarcina este obliga�ia de a face, a nu 
face sau a da, impus� gratificatului, prin actul de dona�ie sau testament, în schimbul 
liberalit��ii. 
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Sarcina poate fi stipulat�: 1) în interesul unei ter�e persoane; 2) în interesul 
gratificatului; 3) în interesul dispun�torului. 

Sarcina stipulat� în folosul unui ter� procur� acestuia un folos cu titlu gratuit �i 
constituie o liberalitate indirect�, care se altoie�te pe o liberalitate direct�: dona�ia sau 
legatul. Spre pild�, testatorul î�i las� casa printr-un legat particular, cu sarcina, pentru 
legatar, de a între�ine o rud� incapabil� de munc� �i în nevoie. 

Sarcina stipulat� în favoarea unui al treilea se deosebe�te de dona�ie sau de legat 
prin aceea c� ter�ul beneficiar nu se afl� în raport de drept cu dispun�torul, ci numai cu 
gratificatul. El nu este legatar sau donatar, ci creditorul celui gratificat. Ter�ul beneficiar, 
fiind creditor, are o ac�iune direct� împotriva gratificatului pentru a cere executarea[7], 
iar dac� legatarul, voind s� evite îndeplinirea sarcinii, nu cere predarea legatului, 
beneficiarul o va putea face, pe calea ac�iunii oblice, în m�sura cerut� pentru a se aduce 
la îndeplinire presta�ia la care are dreptul. 

Incapacit��ile de a dispune sau de a primi cu titlu gratuit, întrucât sunt absolute, nu 
primesc aplicare între dispun�tor �i ter�ul beneficiar, c�ci acesta din urm� nu este nici 
legatar, nici donatar. Astfel, de pild�, o persoan� ne conceput�, incapabil� de a dobândi 
prin legat sau dona�ie, poate fi beneficiara unei sarcini. 

Incapacit��ile relative de a primi liberalit��i de la anumi�i dispun�tori sunt 
adev�rate prohibi�ii legale. Ele corespund, în mod necesar, unei incapacit��i corelative de 
a dispune, c�ci, dac� una din p�r�i nu poate primi de la cealalt�, nici aceasta din urm� nu 
poate gratifica pe cea dintâi. Drept urmare, tutorii, medicii �i cei asimila�i lor, sau ofi�erii 
de marin� nu vor putea fi gratifica�i de c�tre minorul, bolnavul sau c�l�torul de la care ei 
nu pot primi dona�ii sau legate nici pe calea indirect� a unei sarcini prev�zute de 
dispun�tor în beneficiul lor. 

În cazul când sarcina este stipulat� în chiar interesul celui gratificat - de pild�, o 
sum� de bani este l�sat� cu titlu de legat pentru a-i înlesni legatarului anume cercet�ri 
�tiin�ifice, nu mai suntem în prezen�a a dou� liberalit��i - una direct� �i cealalt� indirect�, 
ci a uneia singure, care este îns� f�cut� cu afecta�ie special�. În acest caz, executarea 
sarcinii poate fi cerut� de dispun�tor sau de mo�tenitorii s�i. 

Sarcina poate fi stipulat� în interesul dispun�torului: spre pild�, un legat este l�sat 
cu sarcina de a îngriji publicarea operelor postume ale testatorului sau de a-i pl�ti 
datoriile. Creditorii sarcinii sunt dispun�torul sau mo�tenitorii acestuia. În acest caz, titlul 
oneros se amestec� cu cel gratuit. Care va fi caracterul actului ? El va fi, în principiu, un 
act cu titlu gratuit, numai dac� sarcina impus� constituie principalul, iar liberalitatea 
numai accesoriul. 

Practica noastr� judec�toreasc� a decis c�, în nici un caz, testatorul nu poate 
impune legatarului o sarcin� care s�-1 oblige la o presta�ie înainte de deschiderea 
succesiunii, cum ar fi aceea de a da între�inere testatorului, c�ci efectele patrimoniale ale 
legatului, fie el chiar sub modo, nu se pot produce decât la decesul celui care testeaz�.[8] 

Sarcina nu trebuie confundat� cu condi�ia. 
a) Deosebirea este u�oar� dac� asemuim sarcina cu o condi�ie suspensiv�. Aceasta 

suspend� na�terea dreptului cuvenit donatarului sau legatarului, pe când sarcina nu 
suspend� nici na�terea �i nici exercitarea dreptului celui gratificat. Legatul cu sarcin� se 
dobânde�te �i se poate exercita de la deschiderea mo�tenirii, dat� de la care dreptul s�u se 
poate transmite mo�tenitorilor. 

b) Mai ginga�� este deosebirea dintre condi�ia rezolutorie �i sarcin�, c�ci dreptul la 
legat atât când este cu sarcin�, cât �i atunci când este sub condi�ie rezolutorie, se na�te, 
deopotriv�, la deschiderea mo�tenirii, de parc� ar fi pur �i simplu; iar pe de alt� parte, atât 
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împlinirea condi�iei rezolutorii, cât �i neexecutarea sarcinii trag dup� sine desfiin�area 
retroactiv� a liberalit��ii. 

Dac� este vorba de o condi�ie rezolutorie cazual�, deosebirea este învederat�, c�ci 
aceast� condi�ie se împline�te independent de voin�a celui gratificat, pe când sarcina 
implic� întotdeauna un act de comisiune sau de omisiune al acestuia. 

În cazul îns� când liberalitatea depinde de o condi�ie rezolutorie potestativ�, 
deosebirea este anevoioas�, c�ci atât condi�ia rezolutorie potestativ�, cât �i sarcina 
presupun o activitate a celui care dobânde�te cu titlu gratuit. De exemplu, un legat este 
f�cut cu obliga�ia pentru gratificat de a nu înstr�ina bunul sau de a se c�s�tori. Suntem în 
fa�a unei condi�ii sau a unei sarcini? Interesul distinc�iei se manifest� prin aceea c� 
împlinirea condi�iei rezolutorii desfiin�eaz� dona�ia sau legatul de drept, pe când 
neexecutarea sarcinii d� na�tere numai unei ac�iuni în revocare. 

Un criteriu de distinc�ie, în întregime la ad�postul criticii, nu a putut fi înc� 
stabilit. Cel mai satisf�c�tor este acela care vede în sarcin� o afectare economic� a unui 
bun, pe când condi�ia ar interesa statutul personal al celui gratificat. În exemplele de mai 
sus, clauza de inalienabilitate ar fi o sarcin�, pe când obliga�ia de a se c�s�tori ar constitui 
o condi�ie. 

Sunt îns� ipoteze când acest criteriu este neîndestul�tor. De pild�, în cazul unui 
legat cu clauza de a locui în casa l�sat� prin testament. O asemenea clauz� intereseaz� 
atât bunul ce face obiectul dispozi�iei testamentare, cât �i persoana legatarului, �i, prin 
urmare, criteriul la care ne-am oprit nu ne-ar permite s� calific�m o asemenea clauz� 
drept sarcin� sau condi�ie. 

Oricare ar fi deosebirile dintre condi�ie �i sarcin�, se admite [9] c� regulile scrise 
în art. 1008 Cod Civil român privitoare la condi�iile imposibile, ilicite sau imorale se 
aplic� �i sarcinilor.[10] 

1. În�elegem prin condi�ie sau sarcin� imposibil� ceea ce, material �i în chip 
absolut, nu se poate îndeplini. Tradi�ional, se d�dea drept pild� de o asemenea modalitate 
condi�ia „dac� vei atinge cerul cu degetul” (si coelum digito tetigeris). Dar omul 
vremurilor noastre, izbutind s� zvârle sateli�i artificiali printre stele, plasându-i pe orbite 
dinainte calculate, sau chiar reu�ind s�-i a�eze lin, la comand�, pe suprafa�a b�trânei luni, 
a supus cerul posibilit��ilor umane, astfel încât str�vechiul exemplu tinde s� nu mai fie 
valabil.[11] 

În cazul când imposibilitatea este numai relativ�, adic� exist� numai pentru 
gratificat, ea putând fi îns� obiectiv învins�, validitatea condi�iei sau a sarcinii nu este 
atins�. 

2. Condi�ia sau sarcina ilicit� este aceea a c�rei realizare este materialmente 
posibil�, dar care calc� o dispozi�ie imperativ� sau prohibitiv� a legii. 

3. Condi�ia este imoral� atunci când contravine regulilor bunelor moravuri. 
Diferitele modalit��i care se înf��i�eaz� în practic� sunt privitoare fie la conduita 

viitoare a gratificatului, cum ar fi aceea „de a îmbr��i�a o anume îndeletnicire”, „ de a nu 
se c�s�tori sau de a nu se rec�s�tori”, „ fie cu privire la organizarea propriet��ii”, cum ar 
fi clauza de inalienabilitate, „ fie referitoare la executarea testamentului, cum ar fi 
exheredarea acelor mo�tenitori care vor ataca dispozi�iile testamentare”. 

Pentru a decide dac� aceste modalit��i sunt sau nu valabile, trebuie s� cercet�m 
dac� ele, subiectiv, prin scopul lor sau obiectiv, prin obiectul lor, încalc� norma juridic� 
sau regula moral�. 
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a) Uneori validitatea clauzei depinde de caracterul licit sau ilicit, moral sau imoral 
al scopurilor urm�rite de dispun�tor prin clauza considerat�. Criteriul nulit��ii este, în 
asemenea cazuri, subiectiv. 

Astfel, clauzele de inalienabilitate temporar� vor fi valide dac� se întemeiaz� pe 
un interes serios �i legitim al dispun�torului, care, de pild�, a stipulat inalienabilitatea 
vremelnic� pentru a garanta plata rentei pe care gratificatul s-a obligat s� i-o pl�teasc�; 
sau dac� a fost prev�zut� în interesul unui ter� sau chiar în cel al gratificatului, de pild�, 
dac� inalienabilitatea are ca scop s� ocroteasc� pe gratificat, date fiind vârsta sa fraged�, 
inexperien�a sau spiritul s�u de risip�. 

b) De regul�, îns�, pentru a ne pronun�a asupra validit��ii condi�iei sau sarcinii, va 
trebui s� recurgem la un criteriu obiectiv. Astfel, o clauz� de inalienabilitate care nu ar fi 
limitat� în timp, în principiu, urmeaz� s� fie declarat� nul�, ca fiind contrar� principiului 
liberei circula�ii a bunurilor, inalienabilitatea stipulat� pentru durata vie�ii omene�ti fiind 
socotit� ca perpetu�. 

Tot astfel, f�r� a deosebi dup� sentimentele respectabile sau condamnabile care au 
inspirat [12] condi�ia de a nu se c�s�tori sau de a nu se rec�s�tori, trebuie s� fie socotit� 
nul�, ca aducând atingere principiului deplinei libert��i matrimoniale, liberalitate pe care 
dreptul socialist în�elegea s� o asigure, efectiv �i integral, tuturor cet��enilor.[13]. În 
aceea�i ordine de idei, condi�ia de a se c�s�tori sau de a se rec�s�tori fiind conform� cu 
favoarea cu care legea socialist� privea institu�ia c�s�toriei, credem c� trebuie socotit� 
valabil�. Dar condi�ia de a se c�s�tori cu o anume persoan�, condi�ie privit� ca valabil� în 
dreptul burghez, [14], în dreptul nostru înc� nu este reglementat� �i ar fi neîndoielnic 
nul�, ca alc�tuind o constrângere patrimonial�, incompatibil� cu libertatea c�s�toriei. 

În unele testamente întâlnim clauze penale prin care testatorul prevede anumite 
pedepse patrimoniale pentru mo�tenitorii care nu i-ar respecta dispozi�iile de ultim� 
voin��, precum: reducerea unui copil la rezerva ce i-o acord� legea sau revocarea 
legatului f�cut mo�tenitorului. O asemenea clauz� penal� va fi valabil� dac� dispozi�ia 
testamentar�, sanc�ionat� pe aceast� cale, prive�te numai interese particulare, cum ar fi 
aceea care ar asigura eficacitatea legatului lucrului altuia sau împ�r�irea mo�tenirii f�cute 
de testator, f�r� a aduce �tirbire rezervei. 

Clauza penal� va fi îns� nul� dac� este destinat� s� asigure respectarea unei 
dispozi�ii contrare ordinii politice, sociale �i economice, cum ar fi penalitatea prev�zut� 
pentru a r�pi rezervatarilor ac�iunea în reduc�iune în caz de atingere a rezervei sau pentru 
a împiedica pe mo�tenitori s� cear� nulitatea testamentului pentru vicii de form�, sau spre 
a-i lipsi de termenele acordate de lege pentru a face inventar �i a delibera. În aceea�i 
ordine de idei, condi�ia de a nu munci, de pild�, va fi neîndoielnic nul�. Dar obliga�ia de a 
îmbr��i�a o anume îndeletnicire va fi socotit� valabil� dac�, prin natura profesiei, o 
asemenea clauz� nu ar aduce atingere ordinii noastre politice, economice sau sociale. 

Condi�ia sau sarcina imposibil�, ilicit� sau imoral�, atrage, potrivit cu distinc�iile 
indicate, sanc�iunea nulit��ii absolute. Se pune îns� întrebarea dac� nulitatea este total� 
sau par�ial� ? Dac� ea love�te întreg actul juridic afectat de o astfel de modalitate sau 
numai condi�ia sau sarcina vinovat�, care se va socoti nescris�, actul juridic r�mânând 
valabil pentru rest? 

Codul Napoleon, care a servit în 1864 ca model Codului Civil român, �i par�ial 
CCRM, face deosebire, în aceast� privin��, între actele cu titlu oneros �i cele cu titlu 
gratuit. Condi�ia imposibil�, ilicit� sau imoral�, trecut� într-un act cu titlu oneros, atrage 
nulitatea întregului act. O astfel de modalitate îns� cuprins� într-un act cu titlu gratuit se 
socote�te nescris�, actul r�mânând valabil. Aceast� distinc�ie î�i are originea în dreptul 
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revolu�ionar francez, care a urm�rit, pe aceast� cale, s� libereze tinerele genera�ii 
gratificate prin dona�ie sau legat de condi�iile �i sarcinile inspirate de ideologia vechiului 
regim feudal, p�strându-le totu�i beneficiul liberalit��ii.[15]. 

Care este, în aceste împrejur�ri, solu�ia dreptului nostru cu privire la actele cu titlu 
gratuit �i, în special, la liberalit��i? 

În aceast� materie, fosta Curte de Casa�ie, sub cuvânt c� art. 1008 Cod Civil 
român vorbe�te de conven�ii, l-a aplicat numai actelor cu titlu oneros �i dona�iilor, cât 
prive�te legatul f�cut prin testament, acest act, fiind unilateral, a socotit condi�ia nescris�, 
astfel cum decide art. 900 Cod Civil francez, de�i legiuitorul român din 1864 n-a voit s� 
introduc� acest principiu în Codul Civil. [16] 

Solu�ia just� în problema noastr� const� în a aplica tuturor actelor juridice, f�r� a 
deosebi dup� cum ele sunt cu titlu oneros sau gratuit, sau dup� cum se înf��i�eaz� ca un 
contract sau ca un act unilateral de voin��, regula scris� în art. 1008 Cod Civil, potrivit 
c�reia conven�iile ce atârn� de o condi�ie imposibil�, ilicit� sau imoral� sunt nule.[17]. 

Aceast� solu�ie se sprijin� pe urm�toarele argumente : 
a) În lipsa unei reglement�ri generale a actului juridic, dispozi�iile Codului 

referitoare la conven�ii, cu excep�ia celor ce privesc acordul de voin��, se aplic� �i actelor 
juridice unilaterale; 

b) Legiuitorul nostru, neînsu�indu-�i principiile ce au stat la baza art. 900 Cod 
Civil francez, prin aceasta �i-a manifestat voin�a de a sanc�iona, în principiu, printr-o 
nulitate integral� atât conven�iile, cât �i legatele ce depind de o condi�ie imposibil�, ilicit� 
sau imoral�; 

c) Art. 1008 Cod Civil român, este un caz de aplicare a art. 5 Cod Civil român, 
care sanc�ioneaz� cu nulitate actele juridice ilicite sau imorale nu numai când sunt 
conven�ii, dar �i în cazul actelor unilaterale de voin��, denumite, în acest text, „dispozi�ii 
particulare” : „Nu se poate deroga prin conven�iuni sau dispozi�iuni particulare la legile 
care intereseaz� ordinea public� �i bunele moravuri”. 

Ar fi îns� inexact s� credem c� actul juridic care cuprinde o condi�ie imposibil�, 
ilicit� sau imoral� ar fi întotdeauna în întregime nul. C�ci textul art. 1008 Cod Civil cere 
ca actul s� depind� de acea condi�ie pentru a i se aplica sanc�iunea pe care acest articol o 
prevede. De aici urmeaz� c� nulitatea va fi total� numai în cazul când condi�ia sau 
sarcina vinovat� a fost cauza impulsiv� �i determinant� a actului juridic; în cazul 
contrar, condi�ia sau sarcina se va socoti nescris�, restul actului r�mânând valabil. 

Pentru a �ti dac� nulitatea condi�iei sau sarcinii imposibile, ilicite sau imorale trage 
dup� sine sau nu desfiin�area întregului act, nu trebuie s� deosebim între actele cu titlu 
oneros �i cele cu titlu gratuit �i nici între conven�ii �i acte juridice unilaterale, ci trebuie s� 
distingem dup� cum acea condi�ie sau sarcin� a fost sau nu cauza impulsiv� �i 
determinant� a actului. 

Aceast� solu�ie este singura just�. Dac� o condi�ie sau sarcin� imposibil�, ilicit� 
sau imoral� a alc�tuit numai scopul accesoriu al unui act juridic, dac� acest act urm�rea, 
în principal, o alt� finalitate, iar aceasta era posibil� �i inocent�, dac�, prin urmare, din 
circumstan�ele cauzei rezult� c� dispun�torul ar fi f�cut liberalitatea �i în lipsa condi�iei 
sau a sarcinii imposibile, ilicite sau imorale, modalitatea poate fi desp�r�it� de voin�a 
liberal�, f�r� a denatura inten�ia dispun�torului. Condi�ia va fi socotit� nescris�, iar actul 
va r�mâne valabil, c�ci urm�rea, în principal, un scop posibil, licit �i moral. 

Dac�, dimpotriv�, condi�ia sau sarcina imposibil�, ilicit� sau imoral� a fost chiar 
scopul principal care a determinat voin�a liberal�, dac� dispun�torul nu ar fi f�cut actul cu 
titlu gratuit în lipsa acelei condi�ii sau sarcini, modalitatea este nedesp�r�it legat� de 
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voin�a de a gratifica, care în întregul ei este viciat�, �i, prin urmare, nulitatea condi�iei sau 
sarcinii atrage, în acest caz, nulitatea întregului act, de care modalitatea nu poate fi 
desp�r�it�. În aceast� din urm� ipotez�, nulitatea par�ial� ar nesocoti atât legea, prin aceea 
c� s-ar respecta un act care, în principal, a urm�rit un scop ilicit sau imoral, cât �i voin�a 
dispun�torului, c�ci voin�a ar fi desp�r�it� de mobilul care a determinat-o, iar actul ar fi 
p�strat, de�i scopul principal pentru care acesta a fost f�cut, ar fi fost înl�turat. 
Liberalit��ile sunt prev�zute prin intermediul diferitor acte juridice cu titlu gratuit. Este cu 
titlu gratuit acel act juridic civil prin care se procur� un folos patrimonial f�r� a se urm�ri 
ob�inerea altui folos patrimonial în schimb.[18] 

Regulile generale ale devolu�iunii legale a mo�tenirii, potrivit c�rora transmiterea 
mo�tenirii are loc în temeiul legii la persoanele în ordinea �i în cotele determinate de 
lege, nu pot fi înl�turate, decât fie prin legat, f�cut prin testament, fie prin dona�ie de 
bunuri viitoare.[19] Aceste acte juridice fac parte din categoria actelor cu titlu gratuit. 

Potrivit articolului 197 p. (1) CCRM, act juridic cu titlu gratuit este actul prin care 
se procura unei p�r�i un folos patrimonial f�r� a se urm�ri ob�inerea în schimb a unui alt 
folos patrimonial. Este asem�n�toare �i defini�ia prev�zut� în art.946 Cod Civil român, 
conform c�ruia actul cu titlu gratuit este definit ca fiind acela în care una dintre p�r�i 
voie�te s� procure celeilalte un folos f�r� s� urm�reasc� a procura un echivalent.Ca 
exemple de acte juridice cu titlu gratuit reglementate de Codul Civil cit�m : „dona�ia, 
comodatul (împrumutul de folosin��), împrumutul f�r� dobând�, mandatul gratuit, 
depozitul ne remunerat, testamentul �i legatul”. În principiu, actele cu titlu gratuit 
r�spundeau unor necesit��i de solidaritate uman� manifestat� în toate orânduirile sociale, 
începând cu cele care au ca scop întrajutorarea membrilor societ��ii defavoriza�i �i 
terminând cu actele de natur� a încuraja dezvoltarea �i afirmarea personalit��ilor umane, 
cum sunt cele f�cute universit��ilor, a�ez�mintelor �tiin�ifice, literare �i artistice, 
spitalelor, funda�iilor �i asocia�iilor în scop umanitar. 

Actele cu titlu gratuit se împart în dou� mari categorii : actele dezinteresate �i 
liberalit��ile. Liberalit��ile sunt acele acte juridice cu titlu gratuit prin care o valoare trece 
dintr-un patrimoniu în altul f�r� ca dispun�torul, în urma mic�or�rii patrimoniului 
propriu, s� a�tepte un contra echivalent de la gratificat. 

Aceste acte sunt dona�ia, testamentul �i legatele din testamente. 
Liberalit��ile sunt singurele acte cu titlu gratuit care intereseaz� materia mo�tenirii 

�i devolu�iunea ei. Liberalit��ile, la rândul lor, se împart în : liberalit��i între vii �i 
liberalit��i pentru cauz� de moarte. [20] 

Dup� cum este cunoscut din teoria general� a dreptului civil, actele juridice între 
vii (inter vivos) sunt acele acte care î�i produc efectele necondi�ionat de moartea autorului 
sau autorilor lui �i reprezint� marea majoritate a actelor juridice civile . 

Liberalit��ile inter vivos care intereseaz� �i materia mo�tenirii sunt dona�iile. 
Actul pentru cauz� de moarte - mortis causa - este actul juridic civil de a c�rui 

esen�� este faptul c� nu î�i produce efectele în timpul vie�ii autorului s�u, ci numai la 
moartea acestuia, fiind f�cut� tocmai în considera�ia mor�ii. Liberalit��ile mortis causa 
care intereseaz� materia mo�tenirii �i devolu�iunea ei sunt : legatul f�cut prin testament �i 
dona�ia de bunuri viitoare. 

Clasificarea actelor juridice civile între vii �i acte juridice pentru cauz� de moarte 
prezint� o mare importan�� din urm�toarele puncte de vedere: 

- actele mortis causa au o reglementare foarte am�nun�it� spre deosebire de actele 
inter vivos care nu au toate o asemenea reglementare; 
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- în ceea ce prive�te capacitatea de a dispune, iar uneori �i capacitatea de a primi, 
actele mortis causa sunt supuse unor condi�ii mai restrictive ; 

- actele mortis causa sunt numai acte juridice tipice (numite); 
- dac� actele inter vivos sunt solemne numai ca excep�ie, actele mortis cauza sunt 

solemne f�r� nici o excep�ie. 
Este act dezinteresat acel act juridic cu titlu gratuit prin care dispun�torul procur� 

un avantaj patrimonial unei persoane f�r� a-�i mic�ora propriul patrimoniu. 
De exemplu, contractul de mandat, prin care o persoan� se oblig� s� încheie un act 

juridic pentru o alt� persoan�, f�r� a pretinde vreo plat�, este un act juridic dezinteresat 
(art. 1532 Cod Civil).Contractul de mandat este în principiu gratuit �i nu duce la 
mic�orarea patrimoniului mandantului. 

Tot astfel, potrivit prevederilor art.1560 Cod Civil, contractul de împrumut de 
folosin�� (comodat) este acel contract în temeiul c�ruia o persoan�, numit� comodant, 
pred� un bun în folosin�� temporar� �i gratuit� altei persoane numit� comodatar, cu 
obliga�ia pentru acesta din urm� de a-1 înapoia. 

Contractul de împrumut este un contract gratuit �i, deci, un act juridic dezinteresat 
prin care se procur� un avantaj patrimonial comodatarului f�r� a fi mic�orat patrimoniul 
comodantului, c�ruia bunul îi va fi restituit la termenul �i în condi�iile stabilite prin 
contract. 

De asemenea, depozitul ne remunerat, prin care o persoan�, numit� deponent sau 
depun�tor, pred� un bun altei persoane, numit� depozitar, care se oblig� s�-1 p�streze �i 
s�-1 restituie în natur�, f�r� s� perceap� vreo plat�, este un act juridic dezinteresat, 
deoarece nu duce la mic�orarea patrimoniului dispun�torului. 

De�i ambele sunt acte cu titlu gratuit, distinc�ia între liberalit��i �i actele 
dezinteresate prezint� o deosebit� importan�� sub aspectul condi�iilor de form� mult mai 
restrictive în cazul liberalit��ilor. 

Spre deosebire de actele dezinteresate, liberalit��ile sunt acte juridice solemne. 
Regulile rev�zute în materie succesoral� în leg�tur� cu reduc�iunea �i raportul se 

aplic� numai în cazul liberalit��ilor . 
Este act cu titlu oneros acel act juridic civil în care în schimbul folosului 

patrimonial procurat de o parte celeilalte se urm�re�te ob�inerea altui folos 
patrimonial.[21] De�i distinc�ia dintre actele cu titlu gratuit oneros �i actele cu titlu gratuit 
pare a fi delimitat� net, în realitate titlu oneros se întrep�trunde cu titlu gratuit. Astfel, un 
act juridic cu titlu oneros, cum este contractul de vânzare-cump�rare, poate fi o dona�ie 
deghizat�. Dona�ia este deghizat� atunci când este f�cut� printr-o alt� opera�ie juridic�, 
care prevede o contra-presta�ie, dar care este simulat� (exemplu : un contract cu titlu 
oneros - vânzare - ascunde o dona�ie). Dona�iile deghizate încheiate sub forma �i aparen�a 
unui contract oneros sunt valabile dac� p�r�ile au capacitatea de a dispune �i de a primi cu 
titlu gratuit �i dac� dona�ia are o cauz� �i un obiect luat �i moral.[22] 

Contractul de dona�ie - contract cu titlu gratuit - poate cuprinde �i sarcini în 
folosul donatorului sau al unui ter� �i în acest caz contractul are caracter oneros în limitele 
valorii sarcinii. În cazul dona�iei indirecte, renun�area la un drept cu inten�ia de a gratifica 
este un act juridic cu titlu gratuit. În cazul în care renun�area la un drept se face cu plat�, 
actul juridic va fi cu titlu oneros. 

Iertarea de datorie cu inten�ia de a gratifica este un act juridic cu titlu gratuit. 
În cazul în care creditorul renun�� la crean�� pentru a-�i crea în schimb anumite 

avantaje, face un act cu titlu oneros . 
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Unele acte juridice, prin esen�a lor gratuite, pot deveni acte juridice cu titlu oneros, 
în cazul în care intervine o plat�, potrivit în�elegerii dintre p�r�i. De exemplu, contractul 
de comodat (împrumutul de folosin��), dac� pentru folosin�a lucrului se va cere un 
echivalent, contractul va înceta s� mai fie contract de comodat �i va c�p�ta alt� calificare, 
de exemplu, acum de contract de închiriere. 

Alte acte juridice, gratuite numai prin natura lor, cum este contractul de comodat, 
devine un act juridic cu titlu oneros, în cazul mandatului remunerat. 

Alte exemple de acte juridice care pot fi atât acte juridice cu titlu gratuit, cât �i cu 
titlu oneros pot fi contractul de depozit, împrumutul de consuma�ie etc. 

Exist� o importan�� practic� a acestei clasific�ri a actelor juridice cu titlu oneros �i 
cu titlu gratuit care vizeaz� urm�toarele aspecte : 

- în ceea ce prive�te capacitatea de a încheia un act juridic, legea este mai 
exigent�, în general, când este vorba de acte juridice cu titlu gratuit (instituirea unor 
incapacit��i speciale); actele cu titlu gratuit nu pot fi încheiate de c�tre persoanele lipsite 
de capacitate de exerci�iu sau cu capacitate de exerci�iu restrâns�, nici prin reprezentant 
legal, dup� caz, nici cu autorizarea prealabil� a ocrotitorului legal; 

- legea este mai exigent� cu actele cu titlu gratuit �i sub aspectul formei lor, spre 
deosebire de actele cu titlu oneros, în acest caz legea fiind mai permisibil�; 

- regimul juridic al viciilor de consim��mânt este diferit, dac� este vorba de un act 
cu titlu oneros sau un act cu titlu gratuit; 

- obliga�iile p�r�ilor sunt reglementate cu severitate în cazul actelor cu titlu oneros 
(garan�ia împotriva evic�iunii este am�nun�it reglementat� când este vorba de acte cu titlu 
oneros �i numai în mod excep�ional în actele cu titlu gratuit); 

- ac�iunea revocatorie (paulian�) în cazul unor acte cu titlu gratuit poate fi admis� 
dac� este dovedit� frauda s�vâr�it� de debitor spre deosebire de actele cu titlu oneros 
când este necesar s� se demonstreze pe lâng� frauda s�vâr�it� de debitor �i participarea la 
fraud� a ter�ului dobânditor al bunului; 

- în materie succesoral� exist� o serie de reguli deosebite pentru actele cu titlu 
gratuit, ce vor face obiectul capitolelor urm�toare (reduc�iunea liberalit��ilor excesive, 
care încalc� rezerva succesoral�, �i institu�ia raportului privesc numai contractele cu titlu 
gratuit, nu �i pe cele cu titlu oneros); 

- actele cu titlu gratuit, fiind contracte instuitu - personae, eroarea asupra 
persoanei va fi considerat� viciu de voin�� �i deci cauz� de anulabilitate, spre deosebire 
de actele cu titlu oneros unde numai în mod excep�ional aceast� eroare va fi considerat� 
viciu de voin��. Aceste aspecte exprese succint au f�cut ca în literatura juridic� s� existe 
preocup�ri majore pentru g�sirea criteriilor care s� poat� face distinc�ia dintre actele cu 
titlu oneros �i actele cu titlu gratuit. 

Distinc�ia dintre actele cu titlu oneros �i actele cu titlu gratuit, fiind foarte 
important�, dar �i foarte greu de realizat, în doctrina juridic� au fost propuse mai multe 
criterii pentru determinarea caracterului oneros sau gratuit al unui act juridic. 

1. Un prim criteriu ar fi criteriul formal, în sensul c� actele cu titlu gratuit au 
caracter solemn, pe când actele cu titlu oneros ar fi consensuale.[23] 

Acest criteriu a fost comb�tut în literatura juridic�, sus�inându-se judicios c� nu 
corespunde cu realit��ile dreptului, de vreme ce exist� acte cu titlu oneros solemne, cum 
ar fi, de pild�, constituirea de ipotec�, �i, dimpotriv�, se cunosc acte cu titlu gratuit care 
se formeaz� valabil f�r� îndeplinirea vreunei solemnit��i, ca de exemplu darul manual. 

2. Un alt criteriu a fost acela al rezultatului economic al actului juridic, în sensul 
existen�ei sau inexisten�ei reciprocit��ii presta�iilor convenite 
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Potrivit acestui criteriu, un act este cu titlu gratuit dac� o parte procur� un folos 
patrimonial f�r� s� primeasc� nimic în schimb - un patrimoniu s�r�ce�te, iar altul se 
îmbog��e�te. 

Dimpotriv�, un act ar avea caracter oneros dac�, în schimbul folosului patrimonial 
de o parte, celeilalte p�r�i, se urm�re�te ob�inerea altui folos patrimonial în schimb. 

%i acest criteriu a fost respins cu motivarea c� ar avea drept consecin�e 
confundarea contractului sinalagmatic cu contractul cu titlu oneros, sau contractului 
unilateral cu contractul cu titlu gratuit.[24] 

Critica acestui criteriu privind distinc�ia dintre actele cu titlu oneros �i actele cu 
titlu gratuit este fondat�. Astfel, în dreptul nostru exist� contracte unilaterale cu titlu 
oneros, de exemplu contractul de împrumut cu dobând�. 

Tot astfel, contractul de dona�ie cu sarcini devine contract sinalagmatic �i î�i 
p�streaz� caracterul gratuit numai în m�sura în care sarcina nu ajunge s� anihileze în 
întregime beneficiul contractului. De asemenea, sunt acte cu titlu gratuit care procur� un 
folos patrimonial f�r� a s�r�ci patrimoniul cum sunt de pild� fidejusiunea sau mandatul 
gratuit. 

Pe baza aceluia�i criteriu, vom fi în prezen�a unui act juridic cu titlu oneros atunci 
când scopul ce a determinat încheierea contractului a fost de a ob�ine un anumit folos 
drept echivalent al obliga�iei asumate . 

Folosul ob�inut poate profita atât celui ce se oblig�, cât �i dac� acest folos va fi 
prev�zut în beneficiul unei ter�e persoane, str�ine de contract, cum ar fi cazul unei dona�ii 
afectate de o sarcin� în beneficiul altcuiva decât al donatorului. 

În sensul c�, pe lâng� criteriul hot�râtor, care îl constituie elementul inten�ional - 
scopul (cauza impulsiv�, determinant�), poate fi folosit �i criteriul echivalen�ei, s-au 
exprimat judicios în doctrin� mai mul�i autori.[25] 

Criteriul echivalen�ei poate fi considerat drept un criteriu complementar, pe lâng� 
criteriul cauzei, deoarece prin aprecierea echivalen�ei presta�iilor - obiectiv� sau 
subiectiv� - se va putea aprecia în ce m�sur� este gratuit sau oneros actul juridic analizat. 

Aprecierea prin prisma criteriului echivalen�ei ne va permite s� stabilim dac� ne 
afl�m în fa�a unui act juridic cu titlu oneros sau gratuit ori este vorba numai de rezultatul 
unei întrep�trunderi a titlului oneros cu cel gratuit. 

În general, nu vom întâlni dificult��i de calificare cât prive�te, de exemplu, un 
contract de vânzare-cump�rare a unui contract de schimb sau a unui contract de dona�ie 
f�r� sarcini sau un contract de comodat. Necesitatea unui criteriu de distinc�ie apare îns� 
în acele cazuri în care actele juridice se afl� la limita dintre caracterul oneros �i cel 
gratuit, cum sunt, de pild�, dona�ia cu sarcini când, este necesar s� apel�m la criteriul 
distinctiv pentru a califica acest contract ca fiind cu titlu gratuit sau, �i în ce m�sur�, un 
contract cu titlu oneros. 

Aceast� distinc�ie nu se impune în cazul contractelor care prin esen�a lor sunt cu 
titlu oneros, cum ar fi contractul de vânzare-cump�rare, contractele de schimb, 
contractele de închiriere etc., �i nici în cazul contractelor gratuite prin esen�a lor, cum este 
contractul de comodat. 

Distinc�ia se impune în cazul contractelor gratuite numai prin natura lor, cum este 
de exemplu, contractul în mandat care poate deveni un contract cu titlu oneros - mandat 
remunerat. 
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STATUTUL JURIDIC AL ORGANIZA*IEI INTERNA*IONALE 
 

Recenzent: Alexandru Burian, dr. în drept. 
 

The existence of an international organization that benefits from an international 
personality has to be guaranteed by conventional rules, which establish certain obligations for 
member states. An international organization cannot be protected and the activity of its figures 
insured but by conventional international law. 

 
Existen�a unei organiza�ii interna�ionale care se bucur� de personalitatea de drept 

interna�ional trebuie s� fie garantat� cu ajutorul regulilor conven�ionale care stabilesc 
anumite obliga�ii pentru statele membre. O organiza�ie interna�ional� nu poate fi protejat� 
�i activitatea func�ionarilor ei asigurat� decât prin dreptul interna�ional conven�ional[1]. 

Sintetizând practica interna�ional� actual�, re�inem c� unei organiza�ii 
interna�ionale i se recunoa�te în deosebi: 

� personalitatea de drept interna�ional; 
� inviolabilitatea sediului �i libertatea de comunicare oficial�; 
� imunitatea de la jurisdic�ia local�, precum �i scutiri fiscale �i vamale. 
Statutul juridic al unei organiza�ii interna�ionale nu constituie înc� un principiu de 

drept interna�ional, ci exist� numai ca solu�ie de spe��, fiind conferit în fiecare caz în 
parte prin tratatul de constituire, care este atributiv de personalitate juridic� 
interna�ional�, inclusiv de tot ceea ce cuprinde statutul[2]. 

Înaintea celui de-al Doilea R�zboi Mondial era contestat� existen�a regulii de drept 
cutumiar permi�ând organiza�iilor interna�ionale s� beneficieze de privilegii, scutiri �i 
imunit��i. Îns�, odat� cu crearea ONU, a fost adoptat� în 1946, în cadrul acestei 
organiza�ii, Conven�ia asupra privilegiilor �i imunit��ilor Na�iunilor Unite. Aceast� 
Conven�ie este bazat� pe articolele 104 �i 105 din Cart� �i con�ine diverse articole care au 
devenit dispozi�iile standard aplicabile numeroaselor organiza�ii interna�ionale. 

Imunitatea de jurisdic�ie este enun�at� în actele constitutive ale organiza�iilor 
interna�ionale, cel mai adesea con�inând doar o dispozi�ie sumar�, alteori actele 
constitutive con�inând dispozi�iile care reglementeaz� propriu-zis imunitatea, f�r� a mai fi 
nevoie s� trimit� la alte tratate încheiate în acest scop. 

De regul�, în cazul mai multor organiza�ii, atât universale, cât �i regionale de mai 
mare importan��, se încheie conven�ii multilaterale pentru reglementarea imunit��ilor �i 
privilegiilor[3]. Scopul acestor tratate multilaterale este acela de a dezvolta dispozi�iile 
adesea laconice din constitu�iile organiza�iilor �i s� asigure organiza�iei un statut unitar în 
toate statele membre. 

De asemenea, imunitatea de jurisdic�ie este reglementat� prin acorduri 
bilaterale[4], cât �i prin legisla�ia na�ional� a unor state[5]. 

Conven�ia general� (din 1946) prevede c� ONU, bunurile �i activul ei, oriunde s-ar 
g�si �i oricine le-ar de�ine, beneficiaz� de imunitate de jurisdic�ie[6]. O prevedere 
similar� se g�se�te �i în Conven�ia privind privilegiile �i imunit��ile institu�iilor 
specializate ale ONU. Situa�ia este cu totul diferit� în cazul Comunit��ilor Europene, 
datorit� competen�ei pe care o are Curtea de Justi�ie. În principiu, cauzele în care 
Comunitatea îns��i este parte nu sunt excluse pentru acest simplu motiv din competen�a 
instan�elor na�ionale[7]. Curtea are îns� jurisdic�ie exclusiv� asupra oric�rei chestiuni 
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privind interpretarea tratatelor sau a validit��ii actelor Comunit��ii, astfel c� o instan�� 
na�ional� este �inut� s� ob�in� o hot�râre a Cur�ii înainte de a da o sentin�� final�. În 
consecin��, proprietatea �i bunurile Comunit��ii nu pot constitui obiect al nici unei m�suri 
legale administrative sau de constrângere f�r� autoriza�ia Cur�ii de Justi�ie. 

Imunitatea de jurisdic�ie a unei organiza�ii interna�ionale nu poate viza decât sfera 
jurisdic�iei civile. În privin�a jurisdic�iei penale trebuie s� reamintim adagiul societates 
delinquere non possunt, adic� nu putem ridica problema imunit��ii de vreme ce nu exist� 
o r�spundere penal� în cazul organiza�iei. 

Conven�ia general�, precum �i celelalte acorduri similare prev�d c� imunitatea de 
jurisdic�ie este deplin� �i se extinde la orice form� de procedur� legal�. Trebuie s� mai 
ad�ug�m c� imunitatea de jurisdic�ie acordat� prin textele conven�ionale nu comport�, 
afar� dac� o excep�ie a fost expres stipulat�, nici un fel de restric�ie - este deci absolut�. 
Justificarea unei imunit��i depline are la baz� în primul rând buna func�ionare �i 
realizarea competen�elor (sarcinilor), precum �i considerentul c� nu este de dorit ca 
tribunalele din diferite ��ri s� determine, posibil în diferite sensuri, legalitatea actelor 
organiza�iei. De asemenea, ar putea fi nevoie ca în unele ��ri organiza�iile s� fie protejate 
împotriva prejudiciilor aduse de tribunalele na�ionale sau a ac�iunilor neîntemeiate ale 
unor persoane. 

Organiza�iile interna�ionale beneficiind de imunitatea de jurisdic�ie au obliga�ia de 
a reglementa diferendele cu ter�ii, deoarece posibilitatea de a chema f�r� a putea fi ele 
chemate în justi�ie creeaz� un dezechilibru[8]. Datorit� acestui fapt în numeroase 
acorduri se instituie obliga�ia de a prevedea o procedur� de reglementare a litigiilor cu 
ter�ii. Spre exemplu, dispozi�iile conven�ionale pot fi formulate în termeni generali[9] sau 
în termeni specifici, în sensul de a prescrie în materie contractual� recursul la un arbitraj 
de drept privat (arbitraj supus legii na�ionale). O atare reglementare o întâlnim în unele 
conven�ii multilaterale[10], precum �i în acorduri bilaterale[11]. 

În anumite cazuri este posibil� renun�area la imunitatea de jurisdic�ie, aceasta fiind 
o chestiune de oportunitate. În lipsa unei men�iuni exprese, organul competent este în 
mod normal secretarul general sau directorul general al organiza�iei. În Conven�iile 
generale (din 1946 �i 1947) se prevede în dispozi�ia prin care se consacr� acordarea 
imunit��ii de jurisdic�ie, afar� de situa�ia în care organiza�ia îns��i renun�� în mod expres 
la imunitate într-un anumit caz[12]. 

Renun�area la imunitatea de jurisdic�ie mai poate fi prev�zut� �i printr-un contract. 
Aceasta se întâmpl� în cazul contractului încheiat de o organiza�ie cu un ter�, prin care se 
prevede competen�a unei instan�e ordinare - ceea ce apare ca o renun�are formal� la 
imunitate[13]. 

De asemenea, renun�area la imunitatea de jurisdic�ie poate rezulta din ini�iativa 
organiza�iei de a intenta ea îns��i o ac�iune în fa�a unei instan�e ordinare. Aceast� 
renun�are apare ca un caz de renun�are fa�� de orice cerere reconven�ional� legat� direct 
de cererea principal�. 

Necesitatea de a se acorda imunitate de la executarea silit� este mai imperioas� 
chiar decât în cazul imunit��ii de jurisdic�ie, întrucât atingerea liberei func�ion�ri a unei 
organiza�ii interna�ionale este mult mai grav�. De aceea, imunitatea de la executarea silit� 
este mai general� decât imunitatea de jurisdic�ie, pentru c� chiar �i organiza�iile care nu 
beneficiaz� de aceasta din urm� sunt protejate împotriva m�surilor de executare care ar 
putea fi exercitate asupra bunurilor sale. 

Imunitatea de executare are o valoare proprie, subzistând �i în cazul în care a avut 
loc o renun�are la imunitatea de jurisdic�ie. 
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Putem spune c� acordarea conven�ional� a imunit��ii de executare constituie o 
practic� general� �i este greu de g�sit o singur� organiza�ie interstatal� care s� nu 
beneficieze de ea, fie în virtutea instrumentului s�u constitutiv, fie a unui acord 
multilateral, fie a unui acord de sediu[14]. De exemplu, în cazul conven�iilor Comunit��ii 
Europene, de�i nu s-a prev�zut imunitatea de jurisdic�ie, s-a prev�zut îns� cea de 
executare[15]. 

Imunitatea de executare este absolut� �i nu comport� alte limit�ri decât cele în 
mod expres prev�zute în conven�iile interna�ionale. Singurele excep�ii cunoscute sunt 
cele stipulate în cazul b�ncilor de dezvoltare sau cele care se refer� la accidentele de 
circula�ie �i la executarea de sentin�e arbitrale. De exemplu, statutul BIRD prevede c�, 
bunurile acesteia nu pot fi supuse nici unei forme de sechestru asiguratoriu ori executoriu 
sau oric�rei alte m�suri de executare, decât dac� o hot�râre definitiv� a fost dat� de un 
tribunal competent[16]. 

Pe lâng� imunitatea de jurisdic�ie �i cea de executare organiza�ia interna�ional� 
beneficiaz� �i de inviolabilitatea sediului, principiu care-l g�sim înscris în toate 
acordurile în materie. Inviolabilitatea apare ca un principiu de sinest�t�tor, f�r� a fi legat 
în mod necesar de acela al imunit��ii de jurisdic�ie. 

În cazul ONU, problema inviolabilit��ii sediului este reglementat� de Conven�ia 
general�, precum �i de Acordul de Sediu, unde se intr� în detaliile problemei[17]. 

Astfel, se prevede c� localurile Organiza�iei sunt inviolabile. Autorit��ile 
americane competente vor lua toate m�surile necesare pentru ca Organiza�ia s� nu fie 
lipsit� de folosin�a localurilor ei, iar func�ionarii SUA nu vor p�trunde în sediu pentru a-�i 
exercita func�iile lor oficiale, decât cu consim��mântul Secretarului General �i în 
condi�iile acceptate de acesta[18]. 

În privin�a inviolabilit��ii sediului organiza�iei trebuie s� preciz�m c� aceasta are 
acela�i con�inut ca �i în cazul misiunii diplomatice. 

De asemenea, inviolabilitatea cuprinde arhivele, bunurile �i propriet��ile (ma�ini 
oficiale, trenuri de serviciu, avioane etc.), precum �i documentele oficiale ale unei 
organiza�ii în orice loc s-ar afla ele, acestea fiind exceptate de la m�surile de poli�ie sau 
judiciare, precum �i de la orice m�sur� de executare for�at�, chiar dac� ar exista o 
renun�are la imunitatea de jurisdic�ie din partea organiza�iei[19]. 

Inviolabilitatea nu echivaleaz� îns� cu permisiunea ca sediul unei organiza�ii 
interna�ionale s� poat� fi folosit într-un mod incompatibil cu scopul pentru care a fost 
acordat�. Ca atare, dreptul de azil trebuie exclus în cazul sediului organiza�iei 
interna�ionale pentru acelea�i ra�iuni care sunt valabile �i în cazul neadmiterii azilului 
diplomatic. În schimb exist� un argument puternic în favoarea dreptului unei organiza�ii 
de a acorda azil propriilor ei agen�i împotriva m�surilor luate de autorit��ile locale care 
constituie ele însele o violare a imunit��ilor organiza�iei �i a agen�ilor ei. 

Tot o practic� normal� o constituie scutirea fiscal� a unei organiza�ii 
interna�ionale. Aceast� scutire are o factur� similar� cu cea recunoscut� în cazul unei 
misiuni diplomatice. Organiza�ia, propriet��ile, veniturile sale, precum �i alte bunuri sunt 
scutite de orice impozit direct �i i se va rambursa cuantumul tarifelor �i taxelor incluse în 
pre�ul bunurilor mobiliare �i imobiliare cump�rate pentru folosin�a sa oficial�. 
Organiza�ia se bucur�, de asemenea, de scutiri vamale, precum �i de facilit��i de 
comunica�ii, având un tratament nu mai pu�in favorabil decât cel acordat misiunii 
diplomatice în ceea ce prive�te priorit��ile, tarifele �i taxele în folosirea mijloacelor de 
comunicare, precum �i dreptul de a primi �i trimite coresponden�a prin curieri sau valize 
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care se vor bucura de acelea�i privilegii �i imunit��i ca �i curierii �i valizele 
diplomatice[20]. 

În final, trebuie s� preciz�m c� aceast� Conven�ie general� asupra privilegiilor �i 
imunit��ilor ONU a constituit modelul pentru o conven�ie similar� privind institu�iile 
specializate ONU care, cu anumite varia�ii existente în anexele speciale pentru fiecare 
institu�ie, se aplic� acestor agen�ii. De asemenea, �i alte conven�ii s-au înscris pe aceea�i 
linie, dar cu modific�ri mai mult sau mai pu�in importante. 

 
NOTE 

 
1. Vezi J. Serres, Manuel pratique de protocole. - Editions de la Bievre, France, 1992, 

pct. 620, p.337. 
2. Ibidem, pct. 631, p. 344. 
3. De exemplu, pentru O.N.U. exist� Conven�ia general� asupra privilegiilor �i 

imunit��ilor O.N.U. din 1946, Conven�ia general� privind imunit��ile �i privilegiile 
institu�iilor specializate din 1947. Pentru Consiliul Europei exist� Acordul general 
asupra privilegiilor �i imunit��ilor Consiliului Europei din 1949; M.I. Niciu, 
Organiza�ii interna�ionale (guvernamentale). - Ed. Funda�iei „Chemarea”, Ia�i, 
1994. 

4. De exemplu, acordurile de sediu , acorduri referitoare la birouri �i sedii ale 
organiza�iilor interna�ionale sau la reuniuni �i conferin�e, acorduri de tip opera�ional 
- asisten�� tehnic�, misiuni de exper�i etc.. 

5. De exemplu, în S.U.A. –International Organizations Immunities Act din 1945 
asigur� organiza�iilor interna�ionale aceea�i imunitate de jurisdic�ie ca �i guvernelor 
str�ine. 

6. Vezi Sec�iunea a 2-a din Conven�ia general� privnd privilegiile �i imunit��ile 
Na�iunilor Unite. 

7. Vezi Art. 183 din Tratatul privind C.E.E. 
8. Vezi J. Serres, op. cit., pct. 632, p. 345; Pierre-Marie Dupuy, Droit international 

public, 2 edition. Editions Dalloz, Paris, 1993, p. 122-146. 
9. Vezi în acest sens art. 8 sec�. 29 din Conven�ia general� privnd privilegiile �i 

imunit��ile Na�iunilor Unite din 1946 �i art. 9 sec�. 31 din Conven�ia privind 
privilegiile �i imunit��ile institu�iilor specializate ONU din 1947. 

10. Vezi art. 25 din Protocolul privind privilegiile �i imunit��ile Organiza�iei europene 
pentru producerea de obiecte spa�iale (1964), unde se stabile�te ca în contractele 
scrise s� se insereze o clauz� compromisorie ori s� se încheie un acord special 
referitor la solu�ionarea diferendelor. 

11. În special în acordurile privind opera�iunile de men�inere a p�cii. 
12. Vezi art. 2, sec�. 2 din Conven�ia general� privind privilegiile �i imunit��ile 

Na�iunilor Unite. 
13. De exemplu, art. 5 alin. 1 din Acordul de sediu al U.I.T., încheiat cu Elve�ia. 
14. De exemplu, aceasta este consacrat� în Conven�ia general� privind privilegiile �i 

imunit��ile Na�iunilor Unite, art. 2, sec�. 3; în Conven�ia general� pentru institu�iile 
specializate din 1947. 

15. Vezi art. 1 din Protocolul privind privilegiile �i imunit��ile Comunit��ii Europene 
care stabile�te c� bunurile acesteia nu pot fi obiect al unei m�suri de constrângere 
administrativ� sau judiciar�, f�r� autoriza�ia Cur�ii de Justi�ie. 

16. Vezi art. 11, sec�. 3 din acest statut. 
17. Vezi J. Serres, op. cit., pct. 633, p. 346-350, Pierre-Marie Dupuy, op. cit., p. 122-

146. 
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18. Vezi sec�iunea a 3-a din Conven�ia general� privind privilegiile �i imunit��ile 
Na�iunilor Unite �i sec�iunile 3 �i 9 din Acordul de sediu; În acela�i sens sunt �i 
prevederile Acordului general privind privilegiile �i imunit��ile Consiliului Europei 
din 1949, art. 4; prevederile Conven�iei asupra privilegiilor �i imunit��ilor Comisiei 
Dun�rii din 1963, art.2. 

19. Vezi în acest sens sec�iunea 3,4 din Conven�ia cu privire la privilegiile �i 
imunit��ile ONU; sec�iunea 4 –6 din Conven�ia cu privire la privilegiile �i 
imunit��ile institu�iilor specializate ale ONU; art. 5 din Acordul general privind 
privilegiile �i imunit��ile Consiliului Europei, iar din conven�iile de sediu, Acordul 
dintre Italia �i FAO din 1950 (art. 8, sec�. 17-18). 

20. Vezi Conven�ia cu privire la imunit��ile �i privilegiile ONU din 1946, sec�iunea 7 �i 
8; Acordul general privind privilegiile �i imunit��ile Consiliului Europei, art. 7; 
Conven�ia asupra privilegiilor �i imunit��ilor Comisiei Dun�rii din 1963, art. 3. 
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Marian Foca 

DREPTURILE SINDICALE FUNDAMENTALE ALE CET&*ENILOR.  
ASPECTE TEORETICE 

 
Recenzent: Alexei Potîng�, dr. în drept. 

 
The problems of human rights may be approached from several perspectives, among 

which the legal perspective is the most frequent one. 
Calling against their breach, law stands up for re-establishing order and giving the right 

back to the defrauded one. It is often said that breach of a right is the very cause of the right. This 
means that until the state we are in is affected, we don’t even realize that something we possess 
represents the object of another people’s intervention. 
 

Problematica drepturilor omului poate fi abordat� din mai multe perspective, 
dintre care cea juridic� este cea mai des întâlnit�[1].  

Invocându-se înc�lcarea lor, legea intervine pentru restabilirea ordinii �i redarea 
dreptului celui care a fost frustrat. Se spune adesea c� tocmai înc�lcarea dreptului 
genereaz� dreptul. Aceasta înseamn� c� pân� nu ne este afectat� starea în care ne afl�m, 
nici nu sesiz�m c� ceea ce ne apar�ine constituie obiect al imixtiunii celorlal�i[2]. 

Drepturile �i libert��ile fundamentale ale omului �i cet��eanului constituie nu doar 
o realitate, ci �i o finalitate a întregii activit��i umane, bineîn�eles a aceleia democratice �i 
progresiste[3]. De aici �i aten�ia cuvenit� care este acordat� aproape peste tot în lumea 
actual�, problemelor teoretice �i practice referitoare la drepturile omului, la protec�ia �i 
respectul libert��ilor fundamentale ale persoanei umane. 

 Problematica drepturilor �i libert��ilor fundamentale ale omului �i cet��eanului 
este reglementat� de dreptul constitu�ional în plan intern �i este în acela�i timp obiect al 
reglement�rilor de drept interna�ional public[4]. 

Conceptele de „drepturi ale omului” �i „drepturi ale cet��eanului” solicit� o analiz� 
atent� în interferen�a, dar �i în individualizarea lor, deoarece ele se condi�ioneaz�, dar nu 
se suprapun în mod perfect. Conceptul drepturilor omului, astfel cum a fost elaborat pe 
plan interna�ional, serve�te ca un important suport pentru fundamentarea ideii existen�ei 
drepturilor �i libert��ilor cet��ene�ti. Conceptul drepturilor omului are o semnifica�ie mult 
mai larg� decât acela al drepturilor cet��ene�ti, deoarece drepturile omului sunt drepturi 
universal valabile, aplicabile tuturor fiin�elor umane, în timp ce drepturile cet��ene�ti 
sunt, potrivit îns��i denumirii lor, specifice unui anumit grup de oameni �i anume 
cet��enii unui anumit stat.[5] 

O prim� problem� teoretic� o constituie definirea drepturilor fundamentale 
cet��ene�ti. 

Pentru definirea lor trebuie s� lu�m în considera�ie c�: sunt drepturi subiective; 
sunt drepturi esen�iale pentru cet��eni; datorit� importan�ei lor sunt înscrise în acte 
deosebite, cum ar fi declara�ii de drepturi, legi fundamentale (constitu�ii). 

a) Drepturile fundamentale ale cet��enilor nu constituie o categorie de drepturi 
deosebite prin natura lor de celelalte drepturi subiective. La fel ca orice drepturi 
subiective ele constituie o anumit� facultate (posibilitate) recunoscut� de dreptul obiectiv 
unei persoane de a adopta o anumit� conduit� juridic� sau de a cere celuilalt sau celorlalte 
subiecte o atitudine corespunz�toare �i de a beneficia de protec�ia �i sprijinul statului în 
realizarea preten�iilor legitime. 
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b) Constatând c� drepturile fundamentale sunt drepturi subiective, nu înseamn� c� 
se neag� utilitatea categoriei drepturilor fundamentale cet��ene�ti; aceasta deoarece, de�i 
nu au un specific propriu nici din punctul de vedere al naturii juridice �i nici al obiectului 
lor, drepturile fundamentale ale cet��enilor î�i justific� pe deplin existen�a ca o categorie 
distinct� de celelalte drepturi subiective datorit� importan�ei economice, sociale �i 
politice pe care o au. 

c) Deoarece au aceast� pozi�ie important� în cadrul drepturilor subiective, 
drepturile fundamentale sunt cuprinse în textul Constitu�iei, care le investe�te cu garan�ii 
juridice speciale. Deoarece normele constitu�ionale se g�sesc în fruntea ierarhiei 
celorlalte norme juridice, acestea trebuie s� fie conforme cu normele constitu�ionale, 
urmarea este c� drepturile fundamentale, prev�zute �i garantate de Constitu�ie, se ridic� 
prin for�a lor juridic� deasupra tuturor celorlalte drepturi subiective. Ast�zi, sub forma de 
drepturi ale omului, drepturile fundamentale ale cet��enilor, spre deosebire de alte 
drepturi, î�i g�sesc ocrotire �i în o serie de documente interna�ionale, cum ar fi Declara�ia 
universal� a drepturilor omului �i cele dou� Pacte din 1966 adoptate de Adunarea 
General� a ONU[6] 

*inând cont de cele precizate mai sus, ne raliem defini�iei prin care no�iunea de 
drepturi fundamentale cet��ene�ti desemneaz� acele drepturi ale cet��enilor care, fiind 
esen�iale pentru existenta fizic�, pentru dezvoltarea material� �i intelectual� a acestora, 
precum �i pentru asigurarea particip�rii lor active la conducerea statului, sunt garantate de 
îns��i Constitu�ia.[7] 

Conform unei alte defini�ii, foarte asem�n�toare[8], drepturile fundamentale sunt 
acele drepturi subiective ale cet��enilor, esen�iale pentru via�a, libertatea �i demnitatea 
acestora, indispensabile pentru libera dezvoltare a personalit��ii umane, drepturi stabilite 
prin Constitu�ie �i garantate prin Constitu�ie �i legi. 

Consider�m c� o interesant� �i complet� defini�ie este �i cea care consider� 
drepturile omului ca fiind acele prerogative conferite de dreptul intern �i recunoscute de 
dreptul interna�ional fiec�rui individ, în raporturile sale cu colectivitatea �i cu statul, ce 
dau expresie unor valori sociale fundamentale �i care au drept scop satisfacerea unor 
nevoi umane esen�iale �i aspira�ii legitime în contextul economico-social, politic, cultural 
�i istoric, ale unei anumite societ��i.[9] 

Colocviul de la Aix din 1981 a considerat c�, prin no�iunea de drepturi 
fundamentale individuale trebuie s� se în�eleag� „ ansamblul drepturilor �i libert��ilor 
recunoscute atât persoanelor fizice, cât �i persoanelor juridice (de drept privat �i de drept 
public) în virtutea Constitu�iei, dar �i a textelor interna�ionale, �i protejate atât contra 
puterii executive, cât �i contra puterii legislative de c�tre judec�torul constitu�ional (sau 
de c�tre judec�torul interna�ional)”. 

Din punctul de vedere al terminologiei se poate observa c� se folosesc frecvent 
termenii drept sau libertate. Spre exemplu, Constitu�ia României folose�te termenul drept, 
atunci când consacr� dreptul la via�� �i la integritate fizic� �i psihic� (art.22), dreptul la 
ap�rare (art.24), dreptul la informa�ii (art.31), dreptul la înv���tur� (art.32), dreptul la 
ocrotirea s�n�t��ii (art.33) etc. În acela�i timp, Constitu�ia folose�te �i termenul libertate, 
atunci când consacr� libertatea individual� (art.23), libertatea de con�tiin�� (art.29), 
libertatea de exprimare (art.30), libertatea întrunirilor (art.36) etc. Aceast� terminologie 
constitu�ional�, de�i astfel nuan�at�, desemneaz� doar o singur� categorie juridic� �i 
anume dreptul fundamental. Din punct de vedere juridic dreptul este o libertate, iar 
libertatea constituie un drept. 
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Constitu�ia României din 1991, reglementând drepturile fundamentale, le cuprinde 
sub titlul “Drepturile �i libert��ile fundamentale” f�r� a preciza c� este vorba despre 
drepturile �i libert��ile fundamentale ale cet��enilor. Aceasta deoarece exercitarea celor 
mai multe drepturi fundamentale prev�zute în acest titlu nu este condi�ionat� de calitatea 
de cet��ean român. Or str�inii �i persoanele f�r� cet��enie (apatrizii) care se afl� pe 
teritoriul României nu se bucur� de acele drepturi �i libert��i prev�zute de Constitu�ie �i 
de Legi, care, prin chiar natura lor, sunt strâns legate de activitatea de cet��ean al ��rii 
noastre (spre exemplu, dreptul de a alege �i de a fi ales). Îns� cet��enii str�ini �i apatrizii 
beneficiaz� de un drept specific condi�iei lor: dreptul la azil politic, în situa�ia în care, ca 
urmare a persecu�iilor la care sunt supu�i în ��rile lor de origine pentru activit��ile lor 
politice democratice, se refugiaz� pe teritoriul statului nostru[11]. Acest drept const� în 
faptul c� cet��enii str�ini sau apatrizii sunt asimila�i cu cet��enii români din punctul de 
vedere al dreptului de a nu fi extr�da�i. 

Dac� exist� neconcordan�� între pactele �i tratatele privitoare la drepturile 
fundamentale ale omului la care România este parte �i legile interne, au prioritate 
reglement�rile interna�ionale[12]. 

Principiile de drept sunt fie idei generale �i comune tuturor normelor din sistemul 
juridic, fie specifice unei singure ramuri de drept. Ele sunt reguli fundamentale întrucât 
reflect� ceea ce este mai esen�ial �i hot�râtor în sistemul dreptului. 

Principiile de drept pot fi formulate direct, în articole de lege speciale, ori pot fi 
deduse pe cale de interpretare[13]. În drept se întâlnesc dou� categorii de principii: 
principii fundamentale generale ale sistemului dreptului �i principii fundamentale proprii 
ale fiec�rui sistem de drept. 

Principiile de baz� ale dreptului sunt idei de baz� ce se reg�sesc în întreaga 
legisla�ie a ��rii. Aceste principii ar putea fi formulate astfel: principiul democra�iei, 
principiul legalit��ii, principiul egalit��ii în fa�a legii �i principiul separa�iei puterii în 
stat[14]. 

Principiile dreptului muncii, idei generale �i comune pentru întreaga legisla�ie a 
muncii privesc toate institu�iile dreptului muncii, chiar dac� unele nu-�i manifest� 
prezen�a cu aceea�i intensitate în fiecare din institu�iile respective. 

Aceste principii sunt urm�toarele: neîngr�direa dreptului la munc� �i interzicerea 
muncii for�ate, stimularea preg�tirii �i a perfec�ion�rii profesionale, asigurarea dreptului 
la asociere liber� în sindicate, garantarea negocierii colective �i individuale a condi�iilor 
de munc�, protec�ia multilateral� a salaria�ilor, caracterul general obligatoriu al 
disciplinei muncii �i garantarea dreptului la grev� pentru ap�rarea intereselor 
profesionale, economice �i sociale. 

Dreptul de asociere este un drept fundamental, social-politic, clasificat în categoria 
libert��ilor de opinie, al�turi de libertatea con�tiin�ei, libertatea de exprimare, cu care �i 
prin care se exprim� con�inutul s�u.  

Acest drept cuprinde posibilitatea cet��enilor români de a se asocia în partide sau 
forma�iuni politice, în sindicate sau în alte forme �i tipuri de organiza�ii, ligi �i uniuni cu 
scopul de a participa la via�a politic�, �tiin�ific�, social� �i cultural�, de a-�i realiza o serie 
de interese legitime comune[15].  

În�elegerea sferei de aplica�ie a dispozi�iilor constitu�ionale din acest articol 
presupune o corect� �i clar� delimitare a asocia�iilor ce sunt rezultatul exercit�rii acestui 
drept �i a altor asocia�ii �i societ��i care sunt rezultatul unor contracte de asociere. 

Art. 37 din Constitu�ie se refer� la asociere ca rezultat al exercit�rii unei libert��i 
fundamentale, o asocia�ie deci de drept constitu�ional. 
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Aceste asocia�ii sunt de drept public, temeiul lor fiind libertatea de asociere �i nu 
contractul, care este temeiul asocia�iilor �i societ��ilor de drept privat. 

Asocia�iile prev�zute în art. 37 nu au scopuri lucrative, nu urm�resc ob�inerea sau 
împ�r�irea unor beneficii, ele trebuie s� aib� scopuri politice, religioase, culturale, scopuri 
care s� exprime libertatea de gândire �i de exprimare a gândurilor, opiniilor, credin�elor.  

Art. 37 din Constitu�ie nu poate fi socotit temeiul juridic al cre�ri unor societ��i 
comerciale sau al altor asocia�ii cu caracter lucrativ, sau eventual al persoanelor juridice.  

Garantând dreptul la liber� asociere, dispozi�iile constitu�ionale stabilesc �i 
formele de asociere[16]. 

Dificult��ile stabilirii unui inventar complet a determinat folosirea a dou� procedee 
�i anume: nominalizarea partidelor �i sindicatelor �i enun�area celorlalte forme 
organizatorice prin formularea „alte forme de asociere”. 

Nominalizarea partidelor politice �i a sindicatelor era, de altfel, obligatorie, având 
în vedere corela�ia dintre art. 37 �i art. 8 alin. 2 �i 9 din Constitu�ie, articole care privesc 
direct scopurile acestor forme de asociere. 

Dreptul de asociere nu poate fi un drept absolut. De aceea, în mod firesc, se 
stabilesc anumite limite.  

Aceste limite constitu�ionale privesc trei mari aspecte: scopurile �i activitatea, 
membrii �i caracterul asocia�iei, aceste limite rezultând practic din modul de constituire. 

Dreptul de asociere conform art. 37 din Constitu�ie reprezint� posibilitatea 
recunoscut� de lege persoanelor pentru ca, în diverse forme, s� cumuleze permanent 
cuno�tin�ele sau activitatea lor, în scopul promov�rii unor interese, altele decât cele cu 
caracter patrimonial[17]. 

„Cet��enii se pot asocia liber în partide politice, în sindicate �i în alte forme de 
asociere” – sindicatele contribuie la ap�rarea drepturilor �i la promovarea intereselor 
profesionale ale salaria�ilor[18]. 

În acela�i sens, art. 2 alin. 1 din Legea nr. 54/1991 cu privire la sindicate prevede 
c� „persoanele care au calitatea de salariat au dreptul, f�r� nici o îngr�dire sau autorizare 
prealabil�, s� se organizeze în sindicate”. 

Dreptul de asociere în sindicate se impune ca un principiu al rela�iilor de munc� pe 
considerentul c� organiza�iile sindicale, constituind cadrul organizatoric prin care se 
asigur� unitatea de ac�iune a salaria�ilor, reprezint� unul din cei doi parteneri sociali în 
procesul muncii. 

Partenerii sociali, patronii �i salaria�ii au astfel garantat dreptul la asociere. Legea 
nr. 54/1991 dezvolt� dreptul pe care îl au salaria�ii de a se asocia în sindicate �i prevede 
modul de constituire, de organizare �i de func�ionare a sindicatelor, precum �i atribu�iile 
acestora. 

Potrivit legii, sindicatele, ca organiza�ii, se constituie în scopul ap�r�rii �i 
promov�rii intereselor profesionale, economice, sociale, culturale �i sportive ale 
membrilor lor; au dreptul, în vederea realiz�rii acestui scop, s� foloseasc� unele mijloace 
specifice, cum ar fi: negocierile, procedurile de solu�ionare a litigiilor prin mediere sau 
conciliere, peti�ie, protestul, mitingul, demonstra�ia �i greva. 

Libertatea sindical� d� salaria�ilor dreptul de a-�i constitui propriile sindicate �i de 
a se afilia în mod liber ea garanteaz� ca organiza�iile sindicale s�-�i desf��oare activitatea 
în fa�a oric�rei interven�ii a autorit��ilor publice. 

Libertatea sindical� garanteaz� fiec�rui individ care desf��oar� o activitate 
profesional� dreptul de a constitui un sindicat sau de a adera la acesta, ca �i dreptul de a 
se retrage dintr-un sindicat sau de a nu adera la el. 
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O caracteristic� a sindicatelor const� în aceea c� acestea sunt organiza�ii 
profesionale, fiind determinate de asocierea persoanelor dup� criteriul locului de munc�, 
de gruparea pe meserii, profesii sau specialit��i.  

Sindicatele unesc persoanele încadrate în baza unui contract individual de munc�, 
dar conform art. 4 din Legea nr. 54/2003 se pot asocia în sindicate �i „persoanele care 
exercit� legal o meserie sau o profesie în mod individual sau care sunt asociate în 
cooperative, precum �i în alte categorii profesionale”. 

Cu diferite ocazii[19] am ar�tat c� drepturile sindicale fundamentale trebuie s� 
cuprind� dreptul salaria�ilor, f�r� nici o deosebire, de a forma sindicate �i de a se afilia la 
un sindicat la liber� alegere, f�r� nici o autoriza�ie prealabil�; dreptul sindicatelor, f�r� s� 
fie supuse ingerin�elor din partea autorit��ilor publice, de a-�i elabora statutele �i 
regulamentele de func�ionare, de a-�i alege liber reprezentan�ii, de a-�i organiza gestiunea 
�i activitatea �i de a-�i formula programele de ac�iune; dreptul sindicatelor s� formeze 
federa�ii sau confedera�ii, s� se afilieze la acestea sau la organiza�ii sindicale 
interna�ionale; dreptul sindicatelor la protec�ie împotriva m�surilor administrative de 
dizolvare sau de suspendare; dreptul sindicatelor la inviolabilitatea sediilor, a 
coresponden�ei �i a convorbirilor telefonice; dreptul salaria�ilor la protec�ie împotriva 
actelor de discriminare sindical� în materie de angajare; dreptul sindicatelor la protec�ie 
împotriva tuturor actelor de ingerin�� ale patronilor în crearea, func�ionarea �i gestiunea 
lor; dreptul la protec�ia fondurilor �i a averii sindicale împotriva oric�rei ingerin�e a 
autorit��ilor publice; dreptul sindicatelor la negociere colectiv� a condi�iilor de angajare 
�i a tuturor celorlalte chestiuni cu privire la condi�iile de via�� ale salaria�ilor; dreptul 
sindicatelor de a-�i exercita activitatea în întreprindere sau în alte locuri de munc�; 
dreptul sindicatelor de a participa la via�a întreprinderii �i la via�a economic� în general; 
dreptul reprezentan�ilor salaria�ilor de a nu fi aresta�i sau închi�i pentru motive legate de 
exercitarea drepturilor sindicale; dreptul salaria�ilor �i al sindicatelor lor de a face grev�, 
mijloc indispensabil pentru asigurarea promov�rii �i ap�r�rii intereselor lor economice �i 
sociale; dreptul salaria�ilor la educa�ie �i la formare permanent� �i dreptul sindicatelor de 
a avea acces la mijloacele de comunicare si difuzare. 

Ap�rarea �i asigurarea respect�rii acestor principii generale se face prin instituirea 
unor organisme specializate bazate pe principiile specializ�rii �i reprezentativit��ii.  

Instituirea acestora este garantat� constitu�ional prin reglementarea dreptului de a 
întemeia aceste organisme specializate �i de a se afilia la acestea. 
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ASPECTE JURIDICO-PENALE ALE NO&IUNII „SP&LAREA BANILOR” 
 

Recenzent: Mihai Gheorghi������������� �����'(��
 
The Constitution of the Republic of Moldova, in art. 4 „Human Rights and Freedoms”, 

proclaims the priority of international law over internal law. This principle is particularly 
important nowadays both for executive authority, basing on direct action of the supreme law, and 
legislative authority, which is appealed to for reforming internal legislation and bringing it to 
conformity with unanimously accepted principles and norms of international law. 

 
Importan�a social� a r�spunderii penale pentru „sp�larea banilor” 
Constitu�ia Republicii Moldova, în art.4 - „Drepturile �i libert��ile omului”, - 

proclam� prioritatea dreptului interna�ional asupra dreptului intern. Acest principiu 
cap�t� o importan�� deosebit� în prezent, atât pentru autoritatea executiv�, în baza 
ac�iunii directe a legii supreme, cât �i pentru autoritatea legislativ�, care este chemat� s� 
asigure reformarea legisla�iei interne �i aducerea ei în concordan�� cu principiile �i 
normele unanim recunoscute în dreptul interna�ional. 

Perfec�ionarea legisla�iei na�ionale în conformitate cu cerin�ele normelor dreptului 
interna�ional atrage dup� sine modific�ri calitative ale con�inutului tuturor ramurilor de 
drept ale RM. În acest sens, dreptul penal nu face excep�ie: principiile �i normele 
recunoscute în dreptul interna�ional tot timpul au avut o influen�� asupra con�inutului 
normativ al legisla�iei penale. Îns� aceast� tendin�� s-a intensificat odat� cu integrarea 
Republicii Moldova în comunitatea mondial� �i tratativele ce se duc în domeniul ader�rii 
la Uniunea European�. 

Adoptarea noului Cod Penal al RM de asemenea a avut loc sub influen�a acestor 
tendin�e pozitive �i, ca rezultat, este cel mai important act normativ �i unicul izvor al 
dreptului penal �i a sim�it influen�a puternic� a dreptului interna�ional precum �i a 
legisla�iei altor state. 

Împrumutul experien�ei pozitive de incriminare a faptelor social periculoase în alte 
state g�sesc în Codul Penal al RM o reflectare vizibil� în construc�iile componen�elor de 
infrac�iune din domeniul economiei, care sunt nova�ii pentru legisla�ia penal� autohton�. 

Influen�a sistemului de drept interna�ional a determinat apari�ia în legisla�ia penal� 
na�ional� a unei noi interdic�ii. Odat� cu adoptarea CP al RM a fost incriminat� s�vâr�irea 
opera�iunilor legale cu mijloace b�ne�ti sau cu alte valori dobândite cu bun� �tiin��, pe 
cale ilegal�, ce �i-a g�sit reflectare în art. 243 CP, întitulat „sp�larea banilor”. 

Nu putem s� nu fim de acord cu Q.E.Jalinski, care consider� c� legisla�ia 
interna�ional�, sub influen�a c�reia a ap�rut aceast� interdic�ie, ac�ioneaz� în alte condi�ii 
social-economice, diferite de cele existente într-o economie în perioada de tranzi�ie[1]. 
Îns� noi consider�m c� apari�ia în legea penal� a normei ce prevede r�spunderea pentru 
„sp�larea banilor” în mare m�sur� este întemeiat� �inând cont de necesit��ile de a riposta 
acestui factor social-economic negativ. Valoarea social� a acestei incrimin�ri const� în 
recunoa�terea de c�tre legisla�ia penal� a acelor ac�iuni care cap�t� r�spândire odat� cu 
dezvoltarea rela�iilor de pia��, apari�ia unei re�ele mari financiare de creditare, activitatea 
c�rora este legat� strâns de circula�ia mare de bani �i alte valori materiale: anume 
dezvoltarea rela�iilor de pia�� a condi�ionat r�spunderea metodelor economice de 
legalizare a banilor �i valorile ob�inute pe c�i legale. 
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Legalizarea mijloacelor b�ne�ti �i altor valori ob�inute pe c�i ilegale �i 
categoriile juridico-economice omogene: problema corela�iei 
Înmânarea faptelor social periculoase, exprimate în transformarea veniturilor 

ob�inute pe c�i ilegale, este legat� cu o problem� multiaspectual� �i destul de complicat�, 
ce reiese din dezvoltarea infrastructurii pie�ei �i constituirea sistemului financiar de 
creditare ca verig� principal�. Aceast� problem� duce la apari�ia �i r�spândirea unui 
fenomen social negativ ce a primit denumirea de „sp�larea banilor”. 

Termenul „sp�larea banilor” recent a intrat în circuitul �tiin�ific de peste hotare, 
unde pe larg este folosit în prezent chiar în textele actelor normative. Legiuitorul 
autohton de asemenea a adoptat aceast� no�iune �i chiar l-a folosit la construc�ia normei 
penale, denumind art. 234 CP „sp�larea banilor”. 

În literatura de specialitate autohton�, �i cea str�in� se expun diferite opinii 
privitor la originea acestui termen. Autorul rus E.Q. Ivanov sus�ine c� termenul „sp�larea 
banilor” a ap�rut �i a intrat în circuit în SUA la începutul anilor ’80 ai secolului trecut, în 
leg�tur� cu cre�terea traficului de substan�e narcotice �i m�rirea veniturilor în urma 
acestei activit��i[2]. Autorul britanic W.Gilmore consider� c� acest termen de mult timp 
era utilizat de angaja�ii organelor de drept din SUA ca un jargon profesional, îns� o 
întrebuin�are mai larg� a acestui termen are loc la mijlocul anilor ¢70 al sec. XX, iar în 
plan juridic acest termen începe a fi folosit aproximativ din anul 1982[3]. 

Îns��i apari�ia termenului „sp�larea banilor” provoac� un �ir de probleme 
conceptuale, din cauza c� în literatura de specialitate nu exista o defini�ie unanim 
acceptat�. Aceasta este legat de faptul c� esen�a acestui fenomen social-economic, pentru 
identificarea c�ruia tradi�ional se folose�te termenul „sp�larea banilor”, practic nu se 
supune unei analize complexe �i multilaterale din cauza complexit��ii �i caracterului 
multiplanificat. Cu toate acestea, diferite, dar asem�n�toare, concep�ii a „sp�l�rii banilor” 
se întâlnesc în prezent în diferite izvoare, în principal în cadrul programelor na�ionale de 
lupt� împotriva criminalit��ii. De exemplu, Comisia pentru lupta contra „sp�l�rii banilor”, 
creat� în Marea Britanie în cadrul programei din 1993 define�te „sp�larea banilor” ca un 
proces, prin intermediul c�ruia infractorii tind s� ascund� caracterul ilegal al dobândirii 
veniturilor[4]. 

O defini�ie identic� expus� mai devreme dateaz� cu anul 1984 �i apar�ine 
Comisiei, sub egida Pre�edintelui SUA, ce se ocup� cu investigarea crimelor organizate: 
„sp�larea banilor” este un proces prin intermediul c�ruia este comis� provenien�a ilegal� 
a veniturilor �i folosirea lor în a�a mod ca s� nu fie depistat� aceast� provenien�� ilegal� a 
veniturilor[5].  

Determinarea no�iunii „sp�larea banilor” este întâlnit� în textele actelor normative 
interna�ionale. Astfel, direc�ia de preîntâmpinare a „sp�l�rii banilor” adresat� Asocia�iei 
creditorilor din Marea Britanie, determin� acest fenomen ca un proces, prin intermediul 
c�ruia persoana tinde s� ascund� originea provenien�ei veniturilor ob�inute în urma 
activit��ii criminale[6].  

Din exemplele ar�tate nu este greu de observat c� determinarea no�iunii „sp�larea 
banilor” este întâlnit� preferen�ial în izvoarele care nu sunt considerate acte normative 
sau sunt acte normative dar se adreseaz� unui cerc îngust de subiec�i. Aceasta se explic� 
prin faptul c� natura normativ� a oric�rei legisla�ii �i acordurile interna�ionale încheiate 
pe problema luptei cu criminalitatea condi�ioneaz� necesitatea de a determina repede 
faptele social periculoase, ce se ascund în spatele unui sau altui proces sau fenomen 
socioeconomic negativ, dar nu de a determina înse�i aceste fenomene �i procese. 
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Cele men�ionate se refer� �i la „sp�larea banilor” ca un fenomen social-economic 
ce apare în urma realiz�rii transform�rii economice a veniturilor ilegale. În spatele acestui 
fenomen stau ac�iuni social periculoase concrete care ob�in o reglementare normativ� în 
rezultatul introducerii con�inutului acestor ac�iuni în interdic�iile juridico-penale. În 
legisla�ia autohton� aceasta î�i g�se�te reflectarea în dispozi�ia normei prev�zute de alin.1 
art.243 CP. Determinarea ac�iunilor social periculoase, cu care legiuitorul autohton 
asociaz� fenomenele social-economice negative, generalizat în sintagma „sp�larea 
banilor”, a ap�rut în legisla�ia penal� a RM prin incriminarea acelor ac�iuni ce formeaz� 
componen�a de infrac�iune prev�zute de art.243 CP al RM. 

Nu este exclus c� pe baza „sp�l�rii banilor”, fiind un proces economic de 
transformare a veniturilor ilegale, în afar� de cele expuse în art. 243 alin.1 CP al RM, pot 
fi comise �i alte ac�iuni social periculoase. Am putea spune c� ac�iunile deschise în textul 
dispozi�iei alin.1 art.243 CP al RM nu trebuie de identificat cu no�iunea „sp�larea 
banilor” în sensul social-economic con�inutul c�ruia este expus mai sus. Termenul 
„sp�larea banilor” sau altor valori care indirect este folosit în art. 243 CP al RM are un alt 
sens decât „sp�larea banilor”. Aceasta se explic� prin faptul c� fenomenul social-
economic sau procesul de transformare economic� a veniturilor ob�inute ilegal, ce au 
ob�inut denumirea de „sp�larea banilor” nu este, din punct de vedere logico-formal, o 
fapt� pedepsit� penal. 

Din aceast� cauz�, în sensul juridico-penal termenul „sp�larea banilor” sau altor 
valori ob�inute pe c�i ilegale are un con�inut diferit decât sensul termenului „sp�larea 
banilor” ca fenomen social-economic, care de fapt nu este exclusiv pentru sistemul de 
drept în întregime �i, în principiu nu duce la o confuzie terminologic�. Termenul 
„sp�larea banilor” este folosit în prezent prioritar de �tiin�a dreptului care exclude atât 
natura social�, cât �i cea juridic� a proceselor de transformare a veniturilor ilegale, iar în 
cazul coinciden�ei no�iunilor juridice �i a �tiin�ei dreptului, cum a men�ionat �i N.A. 
Vlasenco, pot s� nu coincid� no�iunile în sensul con�inutului �i num�rul elementelor, îns� 
în asemenea cazuri pentru instan�� va avea importan�� no�iunea sau interpretarea dat� la 
legiuitor[7]. A�adar, no�iunile date de �tiin�a dreptului au rol auxiliar în activitatea 
executiv� �i legislativ�. Cele men�ionate în mare m�sur� se refer� �i la termenii 
examina�i, care, dup� p�rerea noastr�, este inevitabil� datorit� nova�iei pentru doctrina 
autohton� a termenului „sp�larea banilor” �i caracteristica defini�iei lui. 

Caracterul social periculos al legaliz�rii veniturilor ob�inute ilegal 
Apari�ia oric�rei interdic�ii penale este rezultatul incrimin�rii, obiectul c�reia este 

fapta ce prezint� pericol pentru societate. Respectiv, ca o particularitate a oric�rei fapte 
incriminate penal este caracterul social periculos. 

În literatura juridic� caracterul social periculos este un element material al 
infrac�iunii. Acest element, dup� cum sus�ine S.A. Domahin, dezv�luie esen�a social� a 
ac�iunii, prezen�a sau absen�a ei este obiectiv� �i nu depinde de voin�a puterii 
legislative[8]. 

Concluzia practic� a acestui postulat teoretic const� în faptul c� determinarea 
social� a oric�rei interdic�ii penale este determinat� de caracterul social periculos al 
ac�iunii interzise de lege. Nu în z�dar ne-am referit la examinarea unei asemenea 
categorii a �tiin�ei dreptului penal cum e caracterul social periculos al ac�iunii. Ea are 
importan�� nu numai pentru identificarea determin�rii sociale a interdic�iei penale 
cercetate, dar �i pentru analiza elementelor obiective �i subiective. Numai dup� 
eviden�ierea caracterului social periculos al legaliz�rii banilor sau altor valori ob�inute pe 
c�i ilegale vom putea formula o no�iune adecvat� a acestei fapte în sensul juridico-penal. 
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Baza no�iunii „sp�larea banilor” sau altor valori ob�inute pe c�i ilegale, ca fapt� 
social periculoas�, din punctul de vedere al �tiin�ei dreptului penal este nu este altceva 
decât componen�a de infrac�iune. Nu putem s� nu fim de acord cu p�rerea autorului A.A. 
Piontkovski, în conformitate cu care componen�a de infrac�iune, ca cumul de elemente ce 
caracterizeaz� o anumit� fapt� social periculoas�, nu este altceva decât defini�ia juridic� a 
infrac�iunii[9]. În a�a fel, componen�a de infrac�iune, prev�zut� de normele art.243 CP al 
RM, este no�iunea infrac�iunii concrete în sensul juridico-penal, deoarece numai 
elementele acestei componen�e de infrac�iune permit ca ea s� se eviden�ieze din 
totalitatea faptelor interzise de legea penal�. 

Caracterul social periculos este un indice al oric�rei fapte social periculoase 
interzise de legea penal�. Pentru componen�a de infrac�iune examinat� acest indice cap�t� 
o importan�� primordial�. Analiza lui ne permite s� r�spundem la întrebarea: „Care este 
pericolul pentru societate a transform�rii banilor sau altor valori ob�inute pe c�i ilegale?”. 

Caracterul social periculos a legaliz�rii banilor sau altor valori ob�inute pe c�i 
ilegale este, dup� p�rerea noastr�, o problem� destul de complicat�, din punct de vedere 
teoretic. Caracterul social periculos al „sp�l�rii banilor” se afl� în dependen�� nu numai 
de primejdia social� a acestei ac�iuni, ce formeaz� latura obiectiv� a acestei infrac�iuni, 
dar �i de pericolul pentru societate a ac�iunilor ilegale. 

S�vâr�irea opera�iunilor financiare �i alte ac�iuni cu mijloace b�ne�ti, precum �i 
folosirea lor pentru realizarea activit��ii de antreprenoriat sau altei activit��ii economice 
sunt semnele obiective ale componen�ei de infrac�iune legalizarea banilor sau altor valori 
dobândite pe cale ilegal�. 

Pentru examinarea componen�ei de infrac�iune a legaliz�rii banilor sau altor valori, 
ac�iunea ca element obiectiv obligatoriu nu determin� caracterul acestei infrac�iuni, adic� 
nu o caracterizeaz� ca o fapt� social-periculoas�. De altfel, asemenea ac�iuni, examinate 
nu abstract, ci în cumul cu alte semne ale componen�ei, de infrac�iune, poart� un caracter 
social periculos. Aceste ac�iuni sunt social periculoase în m�sura în care pentru societate 
este periculoas� legalizarea banilor sau altor valori ob�inute pe c�i ilegale. Caracterul 
social periculos al infrac�iunii, dup� cum men�ioneaz� V.S. Prohorov, nu poate fi 
determinat numai dup� semnele obiective, ea este o calitate a infrac�iunii în 
întregime[10]. Acest punct de vedere î�i g�se�te confirmarea �i în legisla�ia penal� 
actual�, care determin� no�iunea infrac�iunii caracterizând-o ca o fapt� (ac�iune sau 
inac�iune) prejudiciabil�, s�vâr�it� cu vinov��ie �i pasibil� de pedeaps� penal� (art.14 
alin.1 CPRM). Aplicând cele men�ionate la legalizarea banilor �i altor venituri ob�inute 
ilegal, înseamn� c� fapta examinat� prezint� pericol social numai atunci când pe lâng� 
semnele obiective obligatorii exist� �i dependen�� subiectiv� determinat� de legea penal�, 
datorit� c�reia s�vâr�irea opera�iunilor legale cu mijloace b�ne�ti sau cu alte valori 
dobândite cu bun� �tiin�� pe cale ilegal�, devine ac�iune social periculoas�, ob�inând toate 
elementele unei asemenea infrac�iunii cu condi�ia aprecierii de c�tre vinovat a banilor sau 
altor valori c� sunt ob�inute pe c�i ilegale. 

În a�a fel legalizarea banilor sau altor valori ob�inute pe c�i ilegale ca o fapt� 
social-periculoas� se caracterizeaz� ca o leg�tur� obiectiv� �i subiectiv� cu 
comportamentul ilegal în rezultatul c�ruia se ob�in bunuri sau alte valori. 

Aceast� concluzie ne permite s� r�spundem la întrebarea: În ce const� prejudiciul 
social al ac�iunii examinate? Aceasta înseamn� a scoate la iveal� caracterul social 
periculos al ei. 

Fiind o fapt� indisolubil legat� cu o infrac�iunile de baz�, legalizarea veniturilor 
ilegale inevitabil creeaz� un climat economic favorabil pentru comiterea lor, deoarece în 
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rezultatul efectu�rii opera�iunilor financiare cu bani sau alte valori ob�inute pe c�i ilegale 
apare posibilitatea de a gestiona cu valorile rezultate din activit��i ilegale, având ca motiv 
de baz� câ�tigul economic. 

În posibilitatea de a gestiona bunurile ob�inute în baza ac�iunilor criminale, ce 
con�in componen�a de infrac�iune „sp�larea banilor”, noi vedem eviden�ierea caracterului 
social periculos al acestei fapte pedepsite penal. Din toate activit��ile ilegale cunoscute 
legisla�iei na�ionale, un pericol mai sporit îl prezint� activitatea criminal�. Prin urmare, �i 
posibilitatea de a gestiona bunurile rezultate din activitatea criminal� reprezint� un 
pericol sporit pentru societate, deoarece comiterea mai multor infrac�iuni, având scopuri 
lacune, devin în a�a fel convenabil economic. 

Anume în interzicerea de a s�vâr�i opera�iuni cu bunuri rezultate din activit��i 
criminale noi vedem esen�a acestei limit�ri prev�zute de art. 243 CP al RM. 
Administrarea averii rezultate din alte activit��i ilegale decât cele prev�zute de art. 243 
CP al RM, nu atinge, dup� p�rerea noastr�, acel nivel social periculos care duce la 
incriminarea penal� a acestei fapte, cu atât mai mult c� în literatura juridic� se întâlnesc 
diferite puncte de vedere privitor la problema examinat�. Unii autori insist� asupra 
faptului c� criminal� se consider� orice transformare economic� a banilor sau altor valori 
ob�inute pe orice c�i ilegale[11].  

Al�i reprezentan�i ai �tiin�ei dreptului penal v�d ilegalitatea penal� a înc�lc�rii de 
baz� ce prevaleaz� la examinarea induc�iei juridico-penale[12]. Al�i autori consider� c� 
s�vâr�irea opera�iunilor legale cu mijloace b�ne�ti sau cu alte valori ob�inute pe c�i 
ilegale în sensul art.243 CP al RM const� în înc�lcarea interdic�iei juridico-penale, de 
altfel aplicarea acestui articol va fi ilegal în baza alin.2 art.14 CP al RM  nu prezint� 
gradul prejudiciabil al unei infrac�iuni. 

Ultimul punct de vedere este mai aproape de în�elesul nostru al înc�lc�rii legii. 
Îns� în acest caz lipse�te caracterul social periculos �i drept consecin�� incriminarea 
penal� a s�vâr�irii opera�iunilor �i altor ac�iuni prev�zute de alin.1 art. 243 CPRM cu bani 
sau alte valori ce nu sunt considerate infrac�iuni se determin� nu dup� elementul 
cantitativ al acestei fapte, despre care se vorbe�te în alin.2 art.14 CPRM, dar dup� lipsa 
elementului înmân�rii penale, ce reprezint� particularitate juridic� a calit��ilor sociale a 
oric�rei fapte ce prezint� pericol pentru societate.  

Leg�tura dintre legalizarea banilor sau altor valori dobândite pe c�i ilegale cu 
înc�lc�rile de baz� este „genetic�”. Prin urmare, la infrac�iunea derivat�, dup� cum este �i 
cea examinat� de noi,  trebuie s� existe �i elemente specifice. Lipsa elementului specific, 
care în cazul examinat este ilegalitatea penal�, la infrac�iunea de baz� reprezint� lipsa 
acestui element �i la infrac�iunea derivat�. 

În cazul dat este vorba anume de elementele specifice ale infrac�iunii de baz�. Noi 
consider�m c� pericolul pentru societate al unei sau altei infrac�iuni nu este, din punctul 
de vedere al legii penale, un determinant al gradului social periculos al legaliz�rii 
veniturilor ob�inute ilegal. 

Recunoa�terea c� la baza dobândirii banilor sau altor valori poate sta orice ac�iune 
ce nu corespunde legii, este, dup� p�rerea noastr�, rezultatul neaprecierii elementului 
material al infrac�iunii, care �i este pericolul social. Prevenirea unui asemenea mecanism 
de determinare a caracterului ilegal al faptei sun� �i p�rerea autorului M.P. Carpu�in �i 
V.I. Kurleandschi, în conformitatea cu care identificarea încrimin�rii cu situa�ia când 
exist� o coinciden�� formal� a elementelor ac�iunii penale comise cu indiferen�� cu 
elementele faptei pedepsite penal, nu eviden�iaz� starea obiectiv� existent� c� au o 
importan�� principal�, mai mult ca atât infrac�iunea în dreptul penal autohton se bazeaz� 
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pe leg�tura indisolubil� dintre categoriile – social-periculoase �i ilegal[13]. Mai evident 
aceast� gre�eal� se eviden�iaz� la examinarea situa�iei în care o persoan� ob�ine bani sau 
alte valori în rezultatul comiterii contraven�iilor administrative, de exemplu jocurile cu 
noroc, practicarea prostitu�iei, cer�itul, iar alt� persoan� la rug�mintea infractorului 
efectueaz� careva opera�ii cu aceste mijloace. Conform p�rerii care identific� cu 
legalizarea veniturilor ilegale orice fapt� ce contravine legii, ultima persoan� urmeaz� s� 
r�spund� penal, deoarece fapta comis� con�ine elementele formate ale componen�ei de 
infrac�iune, în timp ce persoana vinovat� de comiterea infrac�iunii de baz� va r�spunde 
doar administrativ, cu toate c� fapta principal� reprezint� un pericol mai mare pentru 
societate decât transformarea economic� a veniturilor ob�inute din asemenea ac�iuni.  

Aici noi observ�m o derogare de la principiul individualiz�rii pedepsei penale, 
care const� în aplicarea fa�� de persoan� a unor m�suri. Exemplul prezentat înc� o dat� ne 
demonstreaz� pozi�ia gre�it� a unor autori despre solu�ionarea problemei privind 
categoria legaliz�rii banilor sau altor venituri ob�inute pe c�i ilegale. Pentru dep��irea pe 
viitor a unei asemenea interpret�ri gre�ite trebuie scos la iveal� ce sens a inclus în 
con�inutul alin.1 art. 243 CP legiuitorul, ar�tând la caracterul ilegal dar nu criminal al 
dobândirii banilor sau altor valori, nu este oare o asemenea reglementare, rezultatul unei 
gre�eli legislative. 

Dup� p�rerea lui B.V. Volojenkin, în primele proiecte ale Codului penal al 
Federa�iei Ruse se inten�iona a introduce r�spunderea pentru legalizarea veniturilor 
ob�inute anume pe c�i criminale, îns� unii speciali�ti considerau c� o asemenea formulare 
necesit� o reglementare a tuturor elementelor �i circumstan�elor infrac�iunii, în rezultatul 
c�rora au fost ob�inute banii sau alte valori[14]. În a�a fel autorii proiectului au v�zut 
esen�a indicelui caracterului ilegal al ob�inerii banilor sau altor valori în urm�rirea 
persoanelor ce legalizeaz� banii sau alte valori ob�inute pe c�i ilegale. Credem c� voin�a 
legiuitorului exprimat� în legea penal� prevaleaz� cu mult p�rerea autorilor proiectului, 
deoarece numai indica�iile la caracterul ilegal al dobândirii banilor sau altor valori este în 
stare s� cuprind� toate variet��ile leg�turilor dintre infrac�iunea de baz� �i legalizarea 
banilor sau altor valori ob�inute în urma comiterii ei. În dependen�� de natura juridico-
penal� a faptei principale �i de particularitatea construc�iei componen�ei de infrac�iune cu 
legea penal�, caracterul leg�turii cu ac�iunile ce constituie legalizarea banilor sau altor 
valori ob�inute pe cale ilegal� poate fi diferit. Mai mult ca atât, situa�ia examinat�, 
influen�eaz� �i la con�inutul vinov��iei persoanei care legalizeaz� bani sau alte valori 
ob�inute pe c�i ilegale, ce ne va permite s� ne convingem la analiza elementelor laturii 
subiective a componen�ei examinate. 
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At present research of positions of individual labor contracts is very actual. 
The bases and the order of dismissal of workers under the initiative of the employer for 

infringements by workers of a labor discipline are covered in view of judiciary practice. 
The termination (discontinuance) of individual labor contracts under the initiative of the 

employer is supposed only in the cases stipulated by the law and with observance established by 
the law the order. 
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, �� �	�������� 	����� ��������� 
��������
��, ����	��
	� 
��!� 	 ��	!�����"� 	�"��	�� 
����
�����!��"� 
�"��
	
�� ����
�	
� ��	������ � 
����
�����!��� ���		�� �� ����� 
��	����#������
��� 	 	���������� ����� �	����� ����!�����, 
�����	��
������ ��. 

_ �������
��!	
��, 	������� ���
�� � �������	�� ��
���
��� 
��������
	� ������ �� 	��������� ����
�� «���������� ����������!��"� 

������"� ��"�����», «��	
������� ����������!��"� 
������"� ��"�����», 
«����!�����». 

��, � 	
. 81 – 83, 310, 315, 316, 326 �� ${ "�����
	� � ���������� 
����������!��� 
������� ��"������. Q � 	
�
!� 86 �� ${ "�����
	� �� 
����!�����, 
.�. � ��	
������� ����������!��� 
������� ��"������ �� 
������
��� ����
���
���. 

����
�� «���������� ����������!��"� 
������"� ��"�����» �� ������ 
#��� ����
�� «����!�����» � ����
�� «��	
������� ����������!��"� 
������"� 
��"�����». ����
�� «���������� ����������!��"� 
������"� ��"�����» 
������
 � 	��� �	� �	������� �"� ���������� (�	������� ����!����� �� 
������
��� ����
���
���, ������
��� ����
���, �� ������
��� ����� 	
���� 
����������!��"� 
������"� ��"�����, � 
��� 	���
! ����
��� � ��.). 

����!����� – �
� ��	
������� ����������!��"� 
������"� ��"����� �� 
������
��� ����
���, �� ������
��� ����
���
���, �� ������
��� ����� 	
���� 
����������!��"� 
������"� ��"�����, �� ������
��� 
��
!�� ���, �� ��������	� 
	
������� ����������!��"� 
������"� ��"�����. 

$���
���
��! ����
 ����� �����
! ����
��� 
��!� �� �	�������, 
�����	��
������� �� ${, � 	 	���������� �	
���������"� ������. 

����!����� �� ����#���� 
������� ��	������� �����	��
���� �. g), h), i). 
j) k), l), m), n), o), p), r) �. (1) 	
. 86 �� ${. 

_ ���
� g) �. (1) 	
. 86 �� ${ ������, �
� ����
���
��! ������ �����
! 
����
��� «�� ��������
��� � 
������ "��� ����#���� 
������� ��������	
��, 
�	�� ����� ���������	! ��	����������� ���	����». 

���
 g) �. (1) 	
. 86 �� ${ 	������
 ���
�������� 	 
��� ������ 
������!��� ��"��. < ����� 	
����� �
�
 ���
 ���
 ����� ����
���
��� �����
! 
����
��� �� ��������
��� � 
������ "��� ����#���� 
������� ��������	
��. 
��������
��� ����#����� 	��
��
	� ���
�����, 
.�. �
���� 	 ������ "��� 
����#���� 
������� ��������	
��. ���
��� �	
! �	������� ��� ������, �
� 
����
��, ������"��
�� ��	������������ ���	���� �� ����#���� 
������� 
��������	
��, � 	����� 	����#���� �
���"� ����#���� ����
 ��
! ������ �� �. g) 
�. (1) 	
. 86 �� ${. 

����� � �
�� ���
� ������, �
� ����!����� �� ������� �	������� 
����	��
	�, �	�� �����  ����
��� ���������	! ��	����������� ���	����. 



'���	 (�	�� 

�������
 

���
 g) �. (1) 	
. 86 �� ${ 	������
 ���
��������. < ����� 	
�����, �� 
��������
 �����
! ����
���, 	����#��#�"� ��������
���, 
.�. ���
����� 
����#���� 
������� ��������	
��. < ���"�� 	
�����, �� ��������
 ����
���
��� 
�����
! ����
���,  �
����� ���� ��������� ��� ��� ����� ��	����������� 
���	���� � �
���� ��	�� �
�"� 	����#�� ����� ����#���� 
������� 
��������	
��. �
� ���
�������� ����
 � ������ ��#�
! 
��!� ��������
 ${ 
��
�� ���	���� ��������� � ������ ����� �����. 

����!����� �� �. g) �. (1) 	
. 86 �� ${ ����	��
	�, �	��: 
1. �� ���������� ����#���� 
������� ��	������� �� ����
��� 	 

	���������� ������ ���������� ��	����������� ���	���� �������� 
��	����������� ���	����, �
���� �� �����
 ����!����� �� ��"�#��� � �� 
	��
�; 

2. ����
�� 	����#�� ����� ����#���� 
������� ��	������� � 
����!����� �� �
� ����#���� ����������� 	 	���������� ������ ���������� 
��	����������� ���	����; 

3. ����!����� ����
��� – �����-����	���� ����������� 	 
��������
��!��"� 	�"��	�� ����	�����"� ���
�
�; 

4. 	�������� 
��������� 	
. 251, 257 �� ${. 
<
�
!��� 206-211 �� ${ �	
�������� 	�������� ������� ���������� 

��	����������� ���	����: 
��	����������� ���	���� ����
 ��
! ��������� 
��!� �� ����#���� 


������� ��	������� – �������� ���	�������� ����
���� 	���� 
������� 
��������	
�� (��������� �� ����
�, 	������!��� ���� 	 ����
� �� �� ��������, 
���"��, ��������� �� ����
� � ��
������ 	�	
�����, ���"�� ����#����, 
	����#����� � ������� �����), ����#����, 	����#����� ����
���� � 	�������� 
�
 ����
� ����� (��������� � ������ �
��	� �� ����
� � 	�	
����� ���"��!��"�, 
����
���	�"� ��� 
�	���	�"� ��!������, ����#���� ����	
�����"� ������ � 

.�.) �� �����
	� ����#������ 
������� ��	������� � �� �����
	� �	�������� 
��� ���������� ��	����������"� ���	����. 

�� ����#���� 
������� ��	������� ����
 ��
! ��������� 
��!� 
�����	��
������ ������ ��	����������� ���	���� 

`�	
! (3) 	
. 206 �� ${ ��������
 ���������� �� ����#���� 
������� 
��	������� #
����� ��� ����� ���"�� �������� ��	����������� ���	����. 

�� ���� � 
�
 �� ��	����������� ���	
��� ����
 ��
! ��������� 
��!� 
���� ��	����������� ���	����. 

��������, �	�� ����
�� 15 ���
� ������� �� ����
� �� 5 ��	��, �� �
� 
������� 17 ���
� ��� ��� �������� 	
��"�� ��"����, 
� �� �
� 	���� ��������� 
����
���
��! �� ������ �������
!  �
��� ����
��� ��	����������� ���	���� � 
���� ����!�����. 

��� ��������� ��	����������"� ���	���� ����
���
��! ������ 
���
���
! 
���	
! 	����#����"� ���	
��� � ���"�� ����
����� ��	
��
��!	
�� 
(�. (5) 	
. 206 �� ${). 

��	����������� ���	���� ��������
	� ��"����, �
����� �����	
������ 
����� ������ �� ����
� (��������, �
��������� ��� ���������� �� ������	
!) 
�����"� ����
��� (�. (1) 	
. 207 �� ${). 

<�"��	�� �. (3) 	
. 207 �� ${ ����
���, ���������� �������� ������	
�, 
��"�
 ��
! ������� 
��!� �� ��#���� ������#�"� �� ��"��� � 
��!� �� 
������� �	��������. ��������, �	�� ����
�� ����	
�� 	 �"���������� 



! ��������" #��$
���" #�����%���� ���������
&��" �������" ��������� 

�������

�
��
	
�����	
!� ������ ����� 	�������� ����	
��, 
� �����
! �"� �� ����#���� 

������� ��	������� ����
 
��!� ����� 	������� ����	
��. 

�� ���������� ��	����������"� ���	���� ����
���
��! ������ 
��
������
! �
 ����
��� ����	����� � ��	!������ ����� � 	����#����� 
���	
���. _ 	����� �
��� ����
��� ��
! ��
���������� ����	����� 	�	
�����
	� 
	��
��
	
������ �
, �
���� �����	����
	� ����	
���
���� ����
���
��� � 
����	
���
���� ����
����. 

_ 	��
��
	
��� 	� 	
. 1 �� ${ ����	
���
��� ����
���� – ����	������ 
��"��, ���	
������, � �������, �� ��������
�� � 	��
��
	
��� 	 ���	
������ 
�������
��!	
��� � �	
����� �����		�����!��� 	�����, � � 	����� �"� 
�
	�
	
��� – ���� ����	
���
��� ����
���� ��������
��, ��������� ��� � 
������, �	
���������� �������� ���	�� ${, 

����	
���
��� ����
���� ��������
��, "�� �� 	������ ����	����, 
�������
	� ����� 	�������� (�����������) ����
���� � ������, 
�	
���������� �.(2) – (5) 	
. 21 �� ${. 

��� ������������ 	
����� 
���	
� ���	
���, 	����#����"� ����
����, 
����
���
��! ����
 ��"�������
! � 	�������� ��		���������. _ ���� 	�������"� 
��		��������� ����
�� ������ ����	��
! 	��� ������� � ����	
���
! ����, 
��������������� ��	
� ��		���������, �	� �����
��!	
�� � ���	�������, �
���� 
	��
��
 ������������. 

���������� ��	����������� ���	���� �"�������� 	�����, 
�	
����������� 	
. 209 �� ${. � 	��
��
	
��� 	 �. (1) 	
. 209 �� ${ 
��	����������� ���	���� ��������
	�, � �������, 	���� �� ��	�� 
����������� ���	
���, �� �� ������� ����"� ��	��� 	� ��� �����������, ��� 
���
� ������� ���������� ����
��� � ���"����� ������������ �
��	�, ������� 
��� �������	�� �
��	�. ���� ����������� ��	����������"� ���	
��� 
	��
��
	� ���!, �"�� � 	����#���� ���	
��� 	
��� ����	
�� ����, �
����� 
����	���	
����� �������� ����#�
��!, ���� �	�� �
� ���� �� �������
 ������ 
���������� ��	����������� ���	����. 

��	����������� ���	���� �� ����
 ��
! ��������� ������� #�	
� 
��	���� 	� ��� 	����#���� ���	
���, � �� �����!
�
�� ������� ��� ������� 
�����	���-��������	�� ���
��!��	
� – ������� ���� ��
 	� ��� �"� 	����#����. 
_ �������� 	��� �� ������
	� ����� ��������	
�� �� �"�������� ����. 

�� ��#��� ������, 	�����
 ������
! �. (2) 	
. 209 �� ${, �	����� �� ��� 
2-��
��� 	��, �	
������, �
� ��	����������� ���	���� �� ����
 ��
! 
��������� ������� 6 ��	���� 	� ��� 	����#���� ��	����������"� ���	
���. 
���������� ��	����������"� ���	���� ����� "�� ��� ���
��� "��� ��	�� 
	����#���� ��	����������"� ���	
��� �����
	� �� 	���	
��� ��������� 

������� ��	�������, � 	���	
��� ������
!	� �
 ����
���, �
���� 	
�� 
���"�����. 

���	! ����� ���	
!, �
� 	�"��	�� �. 2 	
. 148 ���� ������ 
��	����������� ���	���� �� ����
 ��
! ��������� ��	�� �	
������ 6 ��	���� 
	� ��� 	����#���� ��	����������"� ���	
���, �
� �. �) �. (1) 	
. 60 �� ${ 
�	
������� 2-��
��� 	�� �����	
� �����������  �"������� �
��
	
�����	
� ���, 
	����#��#�� �������
��!��� ���	
�������, �
���� �	��	���
	� 	� ��� 
	����#���� ���	
�������, � �
� 	
. 37 ��Q� ${, �
���������"� ������ {<<$ 
�
 29.03 1985 "���, �	
�������� 3-��	����� � "������� 	��� �����	
� 
���������� ������	
��
����� ���	����. ��	��!� ������	
��
����� 



'���	 (�	�� 

�������
 

���������#���� �������
 ���!#�� 	
����!� ����	
������ ���	��	
�, ��� 
��	����������� ���	
���, 	�� ���������� ��	����������"� ���	���� �� 
������ �����#�
! 6 ��	����. 

��	����������� ���	���� ��������
	� � ������ (��	���������, ��#����, 
��	
���������), � �
���� � �����
��!��� ������ �������
	�: 

�) ��
���	�� ������� � �������� �	������� ���������� 
��	����������"� ���	����; 

b) 	�� ����������� ���	����; 
	) ��"��, � �
���� ����� ��������
! ���	����. 
����� (��	���������, ��#����, ��	
���������) ����
���
��� ��������
	� 

����
��� ��� ��	��	� �� ������� ��� � 
������ ��
� ������� ���� 	� ��� 
������� � �����
 ��	���	
��� 	� ��� ����������. �
�� ����
��� ���
�����
! 
�����	!� ���������� ������ ��������
	� 	��
��
	
������ �
��, �
���� 
�����	����
	� ����	
���
���� ����
���
��� � ����	
���
���� ����
����. 

��	����������� ���	���� ����
�� ������ ��������
! � 	������� 
��	
�����. ��� �
�� ����
�� ������ ���	
! �����	��
������ �. �) �. (1) 	
. 355 
�� ${ ����"������� 	�� �	���� �����	
�. ��� ��������� � 	������� 
��	
����� ����
�� �	�������� �
 ����
� "�	����	
������ ��#����. 

<�� ���	
��� ��	����������"� ���	���� �� ����
 �����#�
! ����"� 
"��� 	� ��� �"� ����������. ^	�� � 
������ �
�"� 	��� ����
�� �� ����
 
������"��
 ������ ��	������������ ���	����, 
� �� 	��
��
	� �� ������� 
��	����������"� ���	����. 

��������, �	�� ������� �
 17 ���
� 2004 "��� ����
�� ��� ������"��
 
��	������������ ���	���� � �� 17 ���
� 2005 "��� �����
��!��  ����
��� 
�� ���� ��������� ����� ��	����������� ���	����, �� 	��
��
	� �� ������� 
��	����������"� ���	����. 

$���
���
��!, ��������#�� ��	����������� ���	����, ������ 	��
! �"� �� 
�	
������ "��� �� 	��	
������ ������
���, �� ���	!�� ����
���, �� ����
��	
�� 
����	
���
���� ����
���� ��� ����	���	
�����"� �������
��� ����
���. 

��� ��		��
����� 	����� ����
����, �	���������� ����!����� �� �. g) �. 
(1) 	
. 86 �� ${ 	������� ��	
����� ��������
 ����������	
! ����������  
����
��� �	�� ��	����������� ���	����, ������	��� �
 
�"� ���� �� ��� 
���������� ����
����. ��������, 11 � 18 ������ 2004 "��� ����
��� ���� 
��������� ��"�����, � 28 ���
� 2005 "��� ����
�� ��� ������ �� �. g) �. (1) 	
. 
86 �� ${ �� ��������� �� 2 ��	� �� ����
� 21 ���
� 2005 "���. _ �
�� 	����� 	�� 
������ �������
! ����������	
! �	�� �
�� 3 ��	����������� ���	����. 

��� ����!����� �� ��#���������� �	�������, � � �� ���"�� 
�	��������, �����	��
������ �. (1) 	
. 86 �� ${, ����
���
��! ������ ���	
! 

��������� �. (2) 	
. 86 �� ${. 

`�	
! (2) 	
. 86 �� ${ ��������
 ����!����� ����
��� � ������ 
���������� �"� � �������	�� �
��	�, ���"����� ������������ �
��	�, 
������� �
��	�, �
��	� �� ����� �� ������� � �����	
� �� #�	
� ��
, � 
��� � 
������ �
�������������, �� �	�������� 	������ ��������� ��������
��. 

����!����� �� �. h) �. (1) 	
. 86 �� ${, 
.�. �� �
	�
	
��� �� ����
� ��� 
�����
��!��� ������ ����� ��
���� ��	�� ������ � 
������ ������"� ��� �����
	� 
����� ��	����������"� ���	���� � ���
��� ��� ����
 ��
! ����������� 
��!� 
	 	���������� ������ ���������� ��	����������� ���	����. 



! ��������" #��$
���" #�����%���� ���������
&��" �������" ��������� 

���	���

���"�� �����
	� "����� ����#����� 
������� ��	������� � ���
��� 
����
���
��! ������ �����
! ����
��� �� ���� ���"��, ���� �	�� ����
�� ����� 
�� ��������	�  ��	����������� �
��
	
�����	
�. 

���"�� – �
� �
	�
	
��� �� ����
� ��� �����
��!��� ������ ����� ��
���� 
��	�� ������ � 
������ ������"� ���. ���
��� ����
��, �
���� ������� �� 
����
� �� ��� ��	�, � ��
�� � 
�
 �� ������� ���! 	������!�� ��� �����
��!��� 
������ �#�� 	 ����
� �� 3 ��	� �� �������� ������"� ���, �� ����
 ��
! ������ 
�� �. h) �. (1) 	
. 86 �� ${. ���	
������ �������
��!	
�� �� 	������
 ������� 
�����
��!��� ������ �
	�
	
��� �� ����
�. 

<������� ���
�� 	��
��
 �����
��!���� ��������� �
	�
	
��� �� ����
� 
������! 	���"� ����
���, ���� �	�� ��� �� ��� ����� ��	
� � �������	�� 
�
��	�, ������! �����"� ���	
������, ������� 
���	���
�, 	
������� 
���	
���. 

�� �����
	� ���"���� ������� ����
��� �� ����
�, �� �
���� �� ��� 
��������� 	 ����#����� �����. ��������, �., ����
��#�� ����	
�
���� 
����
��� ��������
�� �� ���
��!���� 	
���
��!	
��, ��� ��������� ��� �"� 
	�"��	�� �� ������	
! ���������
��� ����
. �� ������ � �������� �. ����	��, �
� 
�� 	�"��	�� 	 ��������� � ����	
�� ������
! �� ����
�. $���
���
��! ������� �
 
27 ������ ������ �� ${ �� ���"�� 	 18 ������ (���!, �"�� �. ������ ��� 
���	
���
!  ����
� 	�"��	�� ���������� ������ � ��������). �. ����
��	� � 	�� 
	 �	�� � ��		
��������� �� ����
� � �����	���� ��
�����!��"� � �����!��"� 
������, 		����	! �� ����#���� 	
. 68 �� ${. �
��
�� �	���� 
��������� �. �� 
�������, 		����	!, �
� ������� �. ��� ���������� � 	���� 	 �
	�
	
���� 
����������"� ������ 	
���
��!��-���
����� ����
. <������� ��	
����� 
�������� ������ �
��
��� ���	����
��!����, 
.. 	
. 68 �� ${ ��������
 
������� ����
��� �� ���"�� ����
� ��� ��	!�����"� 	�"��	�� ����
���. 

<������� ���
�� �� 	��
��
 ���"���� � �
	�
	
��� ����
��� �� ����
� � 
	���� 	� 	����� �������� � ����
�� � ������� ���������, ��
� ����
�� �� 
������� ������� �
��	 �� �"� ������. 

<������!��� �	���!������� ����
���� ���"����"� �
��	� 	������� 
���
��� ��		��
�����
	� � ���"�� ��� �����
��!��� ������. ��, Q. 18 ���� 
2004 "��� ����� � �
��� ����� ��������
�� ��������� � �����	
������� ��� 	 19 
���� 2004 "��� ���"����"� �
��	� �� ������ ����
� 	 15 ���� 2003 "��� �� 15 
���� 2004 "��� �, 	��
�� 	��� ���������	� � ���"����� �
��	� 	 19 ���� �� 19 
��"�	
� 2004 "��� �� ����
� �� �������. $���
���
��! ������ Q. �� ���"�� ��� 
�����
��!��� ������. Q. �	����� ����!����� � 	�� ������ ��	
�����, 		����	!, 
�
� �� ���� ����� �� ���"����� �
��	 � ���
���, ����� ��������� � 
�����	
������� ���"����"� �
��	�, ����	
�� ������
! �� ����
�. �
��
�� �	 
�� �������, 		����	!, �
� �	�������� �����	
������� ���"����"� �
��	� 
�����
	� ����� ����
���, � �����!�� �
���� ����� �� ����
 ����� ��#�
! 
�����	 � �����	
������� �
��	�, �� 
��!� ��������
 �����	
������� �
��	�. 

<�� ������ ��	
����� �
����� �	���� 
��������� Q. <�� �
���� 
��	
����� ������
����� ������������� ������ Q., �
����� ��#���� 	��� ������ 
��	
����� � ����	 ����� ��#���� �� ������
������� �	���� 
��������� Q. � 
��		
��������� �� ����
� � �����	���� ��
�����!��"� � �����!��"� ������. <�� 

��
!�� ��	
����� ������
����� �		�������� ������ �
��
���, �
����� 
����������� 	��� ������������� ��	
�����, �	
���� ��� ��������� ��#���� 	��� 



'���	 (�	�� 

���
���
 

������ ��	
����� �� �
��� Q. � �	�. ������ Q. � ����������� ������ 
��� 
���� �
������. 

����!����� �� �. h) �. (1) 	
. 86 �� ${ ����
��� – ����� ����	���� 
����	��
	� 
��!� 	 ��������
��!��"� 	�"��	�� �������. ����!����� �� �
��� 
�	������� ������ ���������
!	� 	 	���������� 
��������� �. (2) 	
. 86 �� ${. 
��	��������� �
�� 
��������� �����
 ��������� ����!����� ���������. ��, _. 
������� �
 27 	��
���� 2004 "��� ��� ������ �� ��������� �� ����
� � ��
������ 
	�	
�����. _. ����
��	� � 	�� 	 �	�� � ��		
��������� �� ����
� � �����	���� 
��
�����!��"� � �����!��"� ������, 		����	!, �
� 	 26 �� 29 	��
���� 2004 "��� 
�������	� � �������	�� �
��	�. <�� ������
����� �	���� 
��������� _., 
��
��� �
� � ���! ����!����� �� �������	� � �������	�� �
��	�. 

����!����� �� �. i) �. (1) 	
. 86 �� ${, 
.�. �� ��������� �� ����
� � 
	�	
����� ���"��!��"�, ����
���	�"� ��� 
�	���	�"� ��!������, 
�	
���������"� ���������� ����
��
��"� �������	�"� ���������� ��� �
�� 
���		��, ������������ �� �����"� ��	�� ����	
���
���� ����
���
��� � 
����
����, �����
	� ����� ��	����������"� ���	���� � ����
 ���������
!	� 

��!� 	 	���������� ������ ���������� ��	����������� ���	����. �
� 
������� �	
�������� 	
. 206-210 �� ${. ��� ����!����� �� �
��� �	������� 
������ 
��� ��
! 	�������� 
���������, �	
���������� �. (2) 	
. 86 �� ${. 

��������� �� ����
� � ������� ����� � 	�	
����� ���"��!��"�, 
����
���	�"� ��� 
�	���	�"� ��!������ ���
 ����
���
��� ����� �����
! 
����
��� ���� �� ���� �������� ����#���� 
������� ��	�������, ������	��� �
 

�"�, ����#�� �� ����
�� 
������� ��	������� �����. 

�� ����
 ��������, �"�� ����
�� ������	� �� ����
� � 	�	
����� 
���"��!��"�, ����
���	�"� ��� 
�	���	�"� ��!������, � ������ ������"� ���, 
� 	������� ������"� ���, � ���� ������"� ���, �������� �� �� � �
�
 ���! ����� 

���� ��� �� ��������. ��, ~. ��� ������ �� ��������� �� ����
� � 	�	
����� 
��!������. �� ����
��	� � 	�� 	 �	�� � ��		
��������� � ����
� � �����	���� 
��
�����!��"� � �����!��"� ������, ����������"� ���������, �� �"� ������, 
����!������. <��� �	���� 
��������� ~. ���	����� 
��, �
� �� ���
����� 
	���
��� ����
� �� 30 ����
 �� �������� 	���� � ����� ������
� � �
�
 ���! 
��������. <�� ������� ������ ~, ���	����
��!���� � �"� �	���� 
��������� 
�
�����. 

����!����� �� �. i) �. (1) 	
. 86 �� ${ �� 
�����
 ��������
��!��"� 
	�"��	�� ����	�����"� ���
�
�. ����!����� �� �
��� �	������� ����
��� – 
����� ����	���� ����	��
	� ��	�� ��������
��!��� ��	��!
���� 	 
����	������ ��"���� (����	������ ��"�����
����) ��������
��. 

����!����� ����, ��������"� � ����	������ ��"�� � �� �	����������"� �
 
�	������ ����
�, ����	��
	� 	 	���������� ����"� ������ � 
��!� 	 
��������
��!��"� 	�"��	�� ����	�����"� ��"���, ������ �
���"� �����
	� 
������ ����. 

$������
��� ��������� ����	������ ��"�������� (����	������ 
��"�����
���), �� �	����������� �
 �	������ ����
�, �� ��"�
 ��
! ������� ��� 
��������
��!��"� 	�"��	�� ��#�	
����"� ����	�����"� ��"���. 

����	������ ��"��� (����	������ ��"�����
��� ������� 	�����
! 
����
���
��� � 
������ 10 ������� ���� 	� ��� �"� ��������� � 	���� 	�"��	�� 
��� ��	�"��	�� (��	��!
�
����� ������) 	 ����!������ ����
���. _ 	����� 



! ��������" #��$
���" #�����%���� ���������
&��" �������" ��������� 

�������

����������� ����
���
���� �
��
� � �������� 	�� 	�"��	�� (��	��!
�
����� 
������) 	��
��
	
�����"� ��"��� ������������
	�. 

����!����� �� �. j) �. (1) 	
. 86 �� ${, 	����#���� �� ��	
� ����
� 
������� (� 
�� ��	�� ����"�) �����	
�� ��������
��, �	
���������� ��#����� 
	������� ��	
����� ��� ��"���, � ����
����� �
���"� �����
 ���������� 
������	
��
����� ���	����, �����
	� ����� ��	����������"� ���	����. 
���
��� ��� ����	��
	� 
��!� 	 	���������� ������ ���������� 
��	����������� ���	����. _ 	��
��
	
��� 	� 	
. 51 ��Q� ${ ������� 
�����	
�� 	��	
������ ��
�� ����, ���	������, ��	
��
�, ������
�������� 
	�������� ���������� ��� ��#������	
�� �������
	� �����, �	�� 	
����	
! 
���������"� �����	
�� �� �����#��
 ��
���
��"� ������� �������!��� 
������
��� ���
�, �	
���������� �������
��!	
���, �� �����
 	����#���� 
���������#����. 

_ 	��
��
	
��� 	� 	
. 209 ��Q� ${ ���� � ����� ������� �����	
�� 
	��	
������ ��		��
�����
 	�
����!��� (���������!���) 	��. 

����!����� �� �
��� �	������� ����	��
	� ��� �	�����, �
� ����
�� 
	����#�� �� ��	
� ����
� ������� (� 
�� ��	�� �����) �����	
�� ��������
��, 
���
���������� ���"������ 	��� ��� ��	
���������� 	��� � ���������� 
������	
��
����"� ���	���� �� ����� �������. ���	! 	�����
 ���
! � ����, �
� 
����!����� �� �
��� �	������� ����	��
	�, �	�� ���"���� ��� ��	
��������� 
	��� � ����������  ����
��� �������� �� ������� ��� �� ����� ������� 
�	
����� � ������� 	���. 

����!����� �� �. j) �. (1) 	
. 86 �� ${ ����	��
	� 
��!� �� �	
������ 
��	����"� 	��� 	� ��� �	
������� � ������� 	��� ���"����� 	��� ��� 
��	
��������� 	��� � ���������� ������	
��
����"� ���	����. 
�����
��!	
���� 	����#���� ����
����� ������� �� ��	
� ����
� (� 
�� ��	�� 
� �����) �����	
�� ��������
�� ��"�
 ��
! 
��!� �	
����#�� � ������� 	��� 
���"����� 	���� � ���������� �"������� �������� � ��	
��������� 	���� � 
���������� ������	
��
����� ���	����. ����� ���"�� �����
��!	
�� (�
� 
��������	
������ ������, �������� 	����
���� � 
.�.) �� �������� �� 
��������
	�. 

����!����� �� �. k) �. (1) 	
. 86 �� ${, 
.�. 	����#���� �������� ���	
��� 
����
����, ����	���	
����� ��	���������� �������� ��� ��
�����!��� 
�����	
�, �	�� �
� ���	
��� ��"�
 	����
! �	�������� ��� �
��
� ������� 
����
���
���  ������� ����
���, ����	��
	� 
��!� ��� �	����� 	��������� 
������ ���������� ��	����������� ���	����. 

�� �
��� �	������� ����
���
��! ����
 ����� �����
! ��#! ����
����, 
����	���	
����� ��	���������� �������� ��� 
������-��
�����!��� �����	
�, 

.�. ����
�� �������, �
��	��, ���������, 
���	���
������ �
�� �����	
��, 
�	���!�������� �� � �����		� ��������	
��, �	�� ��� 	����#��� �������� 
���	
���, ������ �	������� ��� �
��
� �������  ��� 	� 	
����� ������	
�����. 

� ����
����, ����	���	
����� ��	���������� 
������� ��� �������� 
�����	
�, � ��	
��	
�, �
��	�
	� ��������, ��������, �		���, #�����-
�	����
��� � 
.�. 

�� �. k) �. (1) 	
. 86 �� ${ ���!�� ����!��
! ����
����, �
���� 
����	���	
����� �� ��	�������
 ��
�����!��� � �������� �����	
�, ��������, 
���"��
����, ������	
��, ���	��	��!
��, ��	��
���� �� �����. 



'���	 (�	�� 

�������
 

�	�������� ��� ����!����� �� �
��
� ������� �����
	� �� �	��� �������� 
���	
���, � 
��!� 
��� �������� ����#���� (���	
��� ��� ������	
���), �
���� 
��������� ��� ��"�� �������
! ��������
�� ��
�����!��� �����. 

����#������, ������� ����� �� ����!�����, 	��
��
	�: 
- ��	������������ ������������� ��
�����!��� ��� �������� 

�����	
��; 
- �
��	 ��
�����!��� �����	
�� ��� ��������; 
- �	���!������� �����	
�� ��������
�� � ������ �����; 
- ������� �����	
��; 
- ��	��
, ����#������, �����������, ����� �����
����, 
- ����	
��� ��������� ����
��� ��
�����!��� ��� �������� 

�����	
��, 
- ����#� ��
�����!��� ��� �������� �����	
��; 
- �������� ����� �
 ��������� 	 ��
�����!���� �����	
��� � 

������������ ��	
� ���� �� �
���. 
- ���"�� ����#����, �
���� ��������� ��� ��"�� �������
! 

��������
�� ��
�����!��� �����. 
����!����� �� �. k) �. (1) 	
. 86 �� ${ ����	��
	� 
��!� ��� ������� 

���� ����
���. ����!����� �� �
��
� ������� ����
 �������� ���������, �	�� 
����	
��� ��
�����!��� �����	
�� ������� �� �� ���� ����
���, � �	���	
��� 
������� �
�� �����	
�� ��	
�������� ������. 

����	
���, ���������� ���"���� ����
����, 	 �
���� ������� 
��	!������ ��"���� � ������ ���"����� (����
�����) ��
�����!��� 
�
��
	
�����	
�, ���
 ����� ����
���
��� ���	�
! ����������� ���"���� ����� 
	� �	�� ������ ���"���, �	�� �� �������, �� ���� ��� ����
���� ������� 
����	
���. �� �����
! �"�-���� �� ������ ���"��� ����
���
��! � �
�� 	����� �� 
����
 �����, 
� � ���� ����
��� ��� � ����������� ����	
��� �� 
�	
��������.[1] 

��� ��������� � ���"��� ����#�� ������	
����� �� ������ �����
! �"�-
���� �� ������ ���"��� �� �
��
� �������, �	�� �� �	
�������� ����
��� ����, 
�� ���� �
���� ����������	! ����#�. 

����!����� �� �.l) �. (1) 	
. 86 �� ${, 
.�. �� ��������
��� � 
������ "��� 
"����� ����#���� �	
��� ������"� ��������� ����"�"���	�� ����
����, 
��� 
�����
	� ����� ��	����������"� ���	���� � ���
��� ��� ����
 ���������
!	� 

��!� 	 	���������� ������ ���������� ��	����������� ���	����. 

���
 l) �. (1) 	
. 86 �� ${ 	������
 		��� �� 	
. 301 �� ${. ���
 d) 	
. 
301 �� ${ ���
����
 ��	����� 
�	
 �. l) �. (1) 	
. 86 �� ${. ���
��� ������
��, 
�� ��� �������� ����� 	�����
 		���
!	� ��� ����!����� ����"�"���	�"� 
����
��� �� ��������
��� � 
������ ����"� "��� "����� ����#���� �	
��� 
������"� ���������. 

_ �. d) �. (1) 	
. 206 �� ${, "�� ������	���� �	������� ����!�����, �
���� 
�����
	� ��	������������ ���	������, �. l) �. (1) 	
. 86 �� ${ �� �������
. 
�
� ���
 ������������ �	������� ��� ������, �
� ������ ����!����� �� �����
	� 
����� ��	����������"� ���	����, ���������� �
���� �"�������� 	�����, 
�	
����������� 	
. 209 �� ${. 

�� ��#��� ������, 	�����
 �������
! �. d) �. (1) 	
. 206 �� ${ 		���� �� 
�.l) �. (1) 	
. 86 �� ${, 
.. ������ ����!����� �����
	� ����� ��	����������"� 
���	����. ��������, 	�"��	�� �� $| ����!�����, �����	��
������ �. 1) 	
. 336 



! ��������" #��$
���" #�����%���� ���������
&��" �������" ��������� 

�������

�� $| (���
����� � 
������ "��� ����#���� �	
��� ������������
��!��"� 
����������) 	��
��
	� ����� ��	����������"� ���	����.[2] 

����!����� �� �. m) �. (1) 	
. 86 �� ${, 
.�. �� 	����#���� ����
����, 
�	���	
������� ��	��
�
��!��� ������, ������!��"� ���	
���, 
��	����	
���"� 	 ���������� ������	
!�, �� �����!���� 	��	�� �. d) �. (1) 	
. 
206 �� ${ �����
	� ����� ��	����������"� ���	����. ���
��� ����!����� �� 
�
��� �	������� ����
 ���������
!	� 
��!� 	 	���������� ������ ���������� 
��	����������� ���	����. 

�� 	����#���� ����
����, ����������� ��	��
�
��!��� ������, 
������!��"� ���	
���, ��	����	
���"� 	 ������������ ����
�, ��"�
 ��
! 
������� 
��!� ���������
��� ��	#��, 	������ 	������!��� � ���"�� ������� 
���������, ���
��� #��, ��	
��� ��������	
�����"� ��������, ��	��
�
��� 
��
	�� ��#��!��� ���������� � ������
��. 

$���
��� 
������	�"� ���	����� ������� ��������� (�������, ���
���, 
	
����� � 
.�.) �� ��"�
 ��
! ������� �� ������!��� ���	
��� 
� ��, � � 
�������
��� ��������
��, ��� �� �	������ ��������	
������ ������ “�� 
������
 ���������� ��	��
�
��!��� ����
�”[3]. 

Q�����!��� ���	
��� - �
� �������� ���	
���, "���� ����#����� 
���������
�� ����� ������ � ����	
�����	
�. 

�	�������� ��� ����!����� �����
	� ������!��� ���	
���. 
Q�����!��� ���	
���� 	��
��
	� ��������� �� ����
� � ��
������ 

	�	
�����, �	��������� ����	
������ ���	
�� "������, ���������� 
��	����#������
��� � �!��	
��, 	��������� ��	����#������
���, ����"��	
��, 
����������  ��	��
������ ������	�"� ��� �	�����	�"� ��	����. 

��������, �� ������!��� ��	
��� ��� ������ ���
��!, �
���� �� ����� 
���� ���������� ����"�� ������ � ��	��!� ��� ������ �"� ������� �� ����. 
<�� ������� ����!����� ���
��� ����������� � �
���� � ������
������� �"� 
�	���� 
��������� � ��		
��������� �� ����
�. 

����!����� �� �. n) �. (1) 	
. 86 �� ${, 
.�. �� ���������� (� 
�� ��	�� 
������
���) ����"�"���	�� ����
����  ��	��
������ ������	�"� ��� 
�	�����	�"� ��	����, �� �����!���� 	��	�� �. d) �. (1) 	
. 206 �� ${ �� 
	��
��
	� ����� ��	����������"� ���	����, ���������� �
���� �"�������� 
	�����, �	
����������� 	
. 209 �� ${. 

�����, �� ��#��� ������, �
� �	������� ����!����� ������ 	��
�
!	� 
����� ��	����������"� ���	����, 
.. ���������� ����"�"���	�� ����
���� 
������	�"� ��� �	�����	�"� ��	���� �����
	� ����#����� 
������� 
��������	
�� ����"�"���	�� ����
����. �
� ����#����  
��� �� ���
 
����
���
��� ����� �����
! ����"�"���	�"� ����
��� �� ������!��� ���	
��� 
�� �. m) �. (1) 	
. 86 �� ${. <�����
, �� ��#��� ������, �
����
! �. n) �. (1) 	
. 
86 �� ${ � ����������� �"� 	��������� �. b) 	
. 301 �� ${, 
.. ���������� 
����"�"���	�� ����
����  ��	��
����� ������	�"� ��� �	�����	�"� 
��	���� �����
	� ������!��� ���	
����, ������ ����
���
��� ����� 
�������
! 
��� ���� ��	����������"� ���	���� � ����!����� �� �. m) �. (1) 
	
. 86 �� ${. 

����!����� �� �. �) �. (1) 	
. 86 �� ${, 
.�. �� �����	���� �������
���� 
��������
�� (�������, �������������), �"� ����	
�
�����, "������ ���"��
���� 
�����	�������"� �
�, ��������#�"� ��
�����!��� ����� ��������
��, 	�"��	�� 
�. d) �. (1) 	
. 86 �� ${ �����
	� ����� ��	����������"� ���	����, �
���� 



'���	 (�	�� 

������
 

����
 ��
! ��������� 
��!� 	 	���������� ������ ���������� ��	����������� 
���	����.  

�� �
��� �	������� ��"�
 ��
! ������� 
��!� �������
��� ��������
�� 
(��������, �������������), �� ����	
�
��� � "������ ���"��
��� ��������
��. 

��� �
�� ����
���
��! ������ �����
!, �
� �������� �
 ��� 
�����	��������, �
� ��������
�� ��� �������� ��
�����!��� ����� � �
� 
����
	� ��������� 	���! ����� �����	�������� �������� �
�� � ����������� 
��
�����!��� �������. 

����!����� �������
���� ��������
��, �� ����	
�
����, "������ 
���"��
���� �� �. p) �. (1) 	
. 86 �� ${, 
.�. �� ������
��� "����� ����#���� 
��#��������
��� ����
����� 	���� 	�������� ��������	
�� 	�"��	�� �. d) �. 
(1) 	
. 206 �� ${ �����
	� ����� ��	����������"� ���	����. ���
��� 
����!����� �� ������� �	������� ����
 ��
! ����������� 
��!� 	 	���������� 
������ ���������� ��	����������� ���	���� � �. (2) 	
. 86 �� ${.[4] 

�� �. p) �. (1) 	
. 86 �� ${ ��"�
 ��
! ������� 
��!� �������
��� 
��������
�� (��������, �������������), �� ����	
�
��� � "������ ���"��
���. 
���"�� ����
��� �� ��"�
 ��
! ������� �� �
��� �	�������. 

�������� �������
��!	
�� ${ �� 	������
 ����������� ����
�� 
«������
��� "����� ����#���� 	���� 	�������� ����������». <������� 
���
�� 	��
��
 
���� ����#������ ���������� ����� ������!� ����
����, 
���������� ��������
�� �����	
�����"� ������, ���	�������� ��#���� 
	������� ��	
����� � ��		
��������� �������� ��������"� ��� �������� 
�����������"� �� ���"�� ����
� ����
��� �� ������� ����
�. 

����!����� �� �. r) �. (1) 	
. 86 �� ${, 
.�. �� ������������ ����
���� 
����
���
��� ��� ��������� ����������!��"� 
������"� ��"����� ��������� 
������
��, ���
���������� � �	
���������� ������, �����
	� ����� 
��	����������"� ���	����. ���
��� ������ ����!����� ����
 ��
! ����������� 

��!� 	 	���������� ������ ���������� ��	����������� ���	����. 

$���
���
��! ������ �����
! ����
��� �� �. r) �. (1) 	
. 86 �� ${ 
��!� � 
	�����, �	�� ������������� ����
���� ��������� ������
� ������� 
��������� 	 ��� ����������!��"� 
������"� ��"�����. 

��������, "�������� ��� ��������� ����������!��"� 
������"� ��"����� 
��������� ��������� ����
��!	�� ���	
�������� � ��� �����
 �� ����
� � 
���	
�� ����
���. �
�"� ����
��� ����
���
��! ������ �����
! �� �. r) �. (1) 	
. 
86 �� ${, 
.. ����� �� ����
� � ���	
�� ����
��� ����, �� ������"� 
����
��!	�"� ���	
��������, �� ����	��
	�. 

^	�� ������������� ����
���� ��������� ������
 �� ��" ����
! 
������� �� ��#���� �����	� � ������ �"� �� ����
�, ����!����� �� �. r) �. (1) 	
. 
86 �� ${ �� ����	��
	�. 

����!����� �� �
��� �	������� ������ ���������
!	� 	 	���������� 
"����
��, �	
���������� �. (1) � (2) 	
. 387 �� ${. 

����, ��������� � 	�	
�� ����	������ ��"���� �	�� ������� � �� 
�	����������� �
 �	������ ����
�, �� ��"�
 ��
! ������"��
� ��	����������� 
���	����� �/��� ���������� �� ���"�� ����
� ��� ��������
��!��"� 
��	!�����"� 	�"��	�� ��"���, ������� �
���"� ��� �����
	�. 

$������
��� ��������� ����	������ ��"��������, �� �	����������� �
 
�	������ ����
�, �� ��"�
 ��
! ������"��
� ��	����������� ���	����� ��� 
��������
��!��"� ��	!�����"� 	�"��	�� ��#�	
����"� ����	�����"� ��"���. 
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$�������
: }�� ~���, ��
�� ������
�
 �����. 

 
Necessity of international legal protection of human rights has led to formation of the 

European court under human rights. 
Analyzing activity of the European court under human rights it is possible to draw a 

conclusion that the given activity not always positively influences development of the legislation 
of the European countries. 

 
��	�� �������� �
���� ������� ����� ���"�� ������
���	�� 

"�	����	
�� �	������ ����������	
! ������������-�������� ����
� ���� 
�������. _ 	��
��
	
��� 	 �	
���� ��"�������� ������������ ����� (���) 
���	
��� �
�� ��"�������� �������	! 	�
�������
! � 	���� ����
� ���� 
�������. _ ����� �	�������� �������� �����
��!	
� ��� 10.12.1948 "��� 
������� _	������ ��������� ���� �������, � 16.12.1966 "��� – 
{������������ ��
 �� ��������	��, 	�����!��� � ��!
����� ������. 

�� �	���� _	������ ��������� ���� �������, �
���� ��������
 ${ 
��
���������� ��	
���������� £ 218-XII �
 26.06.1990 "���, 	�����������	! 
	�	
��� ������������-�������� ����
� ���� �������, �
���� 	
��� ������ 
��
���� ����	
�����"� �����
��[1]. 

�������� ����� ��� "��� ��	�� �����
�� ��� _	������ ��������� ���� 
������� � $��� 04.11.1950 "��� ���� �����	��� ��������� � ����
� ���� 
������� � �	������ 	�����. _�#��������
�� ���������, 	�	
����� �� 59 	
�
��, 
�
��
� ��� �����	���� "�	����	
����-������� <���
� ^�����. ��������� � 
����
� ���� ������� � �	������ 	�����, �����	����� � $��� 04.11.1950 "���, � 
�
����� �
 _	������ ��������� ���� ������� �
 10.12.1948 "���, �� 
��!� 
������"��	��� �	������ ����� �������, �� � 	������ �	���� �������� �������� 
����
� �	������ ���� �������. ����������!�� ����
� �
�"� ��������� 
���	�������� 
�� ��"���, �
���� �
������ �� 	��������� �����
��!	
�, �����
�� 
�� 	��� ���	
����� ��������� � ����
� ���� ������� � �	������ 	�����, 
�����	����� � $��� 04.11.1950 "���: 

1. ^������	�� ���		�� �� ������ �������; 
2. ^������	�� 	�� �� ������ �������; 
3. ����
�
 ����	
��� <���
� ^�����[2]. 
< 1 ������ 1998 "���, 
.�. � ���! �	
������� � 	��� ���
���� £ 11 �
 

11.03.1994 "���, ������ ��� �
�� ��"��� ���� �������� ��	
����� ���	
������ 
��"���� – ^������	�� 	���� �� ������ �������. �����
����� �
�"� 	��� 
���������� 	
�
!��� 201-51 ���
���� £ 11 �
 11.03.1994 "��� «� ����"�������� 
��
���!��"� ���������, 	�������"� � 	��
��
	
��� 	 ���������� �
 04.11.1950 
"���[3]». 

������ "�	����	
��-���	
�� ��#��������
�� ��������� ����	
������ � 
^������	�� 	��� �� ������ ������� ����� �����, �
���� ������ 
	��
��
	
����
! 
����������, �
���� ������ ��������� ����������
  	��!�. ��� 



)�		�������� 	#���� ����#��	��� 	���� #� #����� ��
����� 

�������

�
�� �� ������	
! 	��!� �
 �����"� "�	����	
�� �� ����
 ��
! ��������� ����, �� 
������������ ������ "�	����	
���[4]. 

������ ������������ ^������	�"� 	��� �� ������ ������� � �"� 
���
��!��	
! ��"������
	� 	
�
!��� 19-51 ��������� � ����
� ���� ������� � 
�	������ 	�����, �����	����� � $��� 04.11.1950 "��� (� ������� ���
����� £ 
3, £ 5, £ 8, £ 11). 

_ 	��
��
	
��� 	� 	
�
!�� 20 ��������� ��	�� 	���� ������ ��
! ������ 
��	�� "�	����	
�, �����	��#�� ��#��������
�� ���������. 

_ 	��
��
	
��� 	 ��	
!� 1 	
�
!� 21 ��������� �
 04.11.1950 "��� 	��!� 
������ ������
! 	����� ��	���� �����!���� ���	
���� � ������
����
! 

����������, ������������� ��� ���������� �� ��	��� 	������� ������	
�, 
��� ��
! ����������� 	 �������������� ��
���
�
��. 

_ ��������� �
 04.11.1950 "��� �	
! ����� �� ������������� ����� 
��
�� 	 
��� ������ ������"� 	��	�� � ������!��� ��"��. ��, � ��	
� 2 
	
�
!� 21 ��������� � ����
� ���� ������� � �	������ 	�����, �����	����� � 
$��� 04.11.1950 "���, ������: «<��!� ���	
���
 � ����
� <��� � ������ 
���	
��». ������	
! �
�� «�������� �����» ��������. ����� 	��!� ����
 
���	
����
! � ����
� 	��� 
��!� «� ������ ���	
��», 
.. �� ����
 ����� ����
! 
���������	
! �� ����� �	���	
������ 	���� ���������� ����-���� ���"��� 
����. 

 `�	
! 3 	
�
!� 21 ��������� �
 04.11.1955 "��� ��������
 	��!�� 
^������	�"� 	��� �� ������ ������� �	���	
���
! ���-���� ���
��!��	
!, 
��	����	
���� 	 �� ������	���	
!�, ��	���	
��	
��	
!� ��� 	 
�����������, 
��
������� �� ����
��� �� ����
� � 
������ �����"� ������"� ���. 

���������� ���
���
!, �
� ��� ������ ������ � ^������	�� 	�� �� 
������ ������� ������ ��
! 	�������� 	�������� 
���������. 

_�-������, ������
�� ������ � ^������	�� 	�� �� ������ ������� ��"�
 
��
! 
��!� �	������ ����� �������, "����
������� ���������� � ����
� ���� 
������� � �	������ 	�����, �����	����� � $��� 04.11.1950 "���, ��� �� 
���
������. �	������ ����� � 	������ ������� �	
�������� 	
�
!��� 2-12 
��������� �
 04.11.1955 "���. 

_�-�
����, ������ � ^������	�� 	�� �� ������ ������� ������ ��
! 
�����	��� 	���� ��
�����#��. ^	�� ������ � ^������	�� 	�� �� ������ 
������� �����
 ����������� ���, ����� �� �
�� ��� ������ �����
! 	��� 
����
��� ������ ���
�����. 

_-
��
!��, ������ � ^������	�� 	�� �� ������ ������� ������ ��
! 
������ �� ������� ��� ����� 6 ��	���� ��	�� �����
��!��"� �����#���� �����	� 
����
��
��� "�	����	
������ ��"����. 

_ 	��
��
	
��� 	 ~������	�� �����		���!��� ����	�� (~��) ${ £ 225-
XV �
 30.05.2003 "���, ��������� � ���	
��� 	 12.06.2003 "���, ��#���� 
	�
����!��� (���������!���) 	���� ��"�
 ��
! ���������� � ������������� 
������ � 	��
��
	
������ ������������� ����
�. ��������, ��#���� 	��� 
`���� ". ��#����� ����
 ��
! ���������� � Q������������ ����
� ". 
��#�����. ����������� Q������������ ����
� ����
 ��
! ���������� � 
�		�������� ������ � _�	#�� 	������� ����
� ${. 

_ 	����� ��	�"��	�� 	 ������������ _�	#�� 	������� ����
� ${ 	
����� 
�� ���� ����
 ����� ����
�
!	� � ^������	�� 	�� �� ������ ������� �� ������� 
6 ��	���� ��	�� ����	���� ����������� _�	#�� 	������� ����
�. 



�
��	���� (�	�� 

�������

_-��
���
��, ������
�� ������ � ^������	�� 	�� �� ������ ������� 
��"�
 ��
! 
��!� 
� ���������#����, �
���� 	����#��� ��	�� ��
� 
��
������� ��������� � ����
� ���� ������� � �	������ 	����� �
 04.11.1950 
"��� "�	����	
���, ����#��#�� ����� 	���"� "���������. 

_-��
��, ��� 
�"�, �
��� ������ ������	�"� ��� �������	�"� ���� ���� 
�������� ���������� �� 	���	
�� ^������	�� 	���� �� ������ ������� 
��������� ������ ��
! �	������� �	� ���
��"�	����	
������ 	���	
�� 
����
� 	���"� ����� �, ������ �	�"�, 	������� 	���	
�� ����
� 	���"� 
����#����"� ����� ��� ������"� ��
���	�[5]. 

�� ������
��� <���
� ^����� ��� ���"�
����� <�����, � �
���� 
������� ������	
� ���� ��#���� ^������	�"� 	��� �� ������ �������. ������ 
��#���� ���� ����	��� � ������ 	 1959 "��� �� 1998 "��. ������ ��#���� 
��������
 ����
���� �����
! ���
��!��	
! ^������	�"� 	��� �� ������ 
�������[6]. 

�� ��#��� ������, ���
��!��	
! ^������	�"� 	��� �� ������ ������� 
	�����
 ��	����
! � �
����
��!�� �������� �� �����
�� �������
��!	
�� 
�������	�� 	
���. 

Q����� �������
��!	
��, ��"��������"� ���
��!��	
! ^������	�"� 	��� 
�� ������ �������, � ���
�� ���������� �
�"� �������
��!	
�� ���
 �	������� 
��� 
�"�, �
��� 	�"��	�
!	� 	 "�����!��� �
���������� ����� {��	� � 
��, �
� 
���������� �����, � � ���������� ��������
 ����
 ��� ����
�: 	������ � 
������� ����
� – � ����� �����, � ����������� 	������ � ������ ����
� – � 
�"�����. 

|����� ���� Q����� �� $������� �������
	� � 	��������. 
����
�
 ��������
� |������ ���#�� ����	
� ��� �� �����!� ��� ���
 

24.12.1976 "���. ����	
�� ������#�� ����� 	 �����, "�� ��� Q����� �� $������. 
_ �
�� �� ���� ��� �����	���� 	���
�� �!�� �� _��"�, ���	
� 	 �
���� 
Q����� �� $������ ���������	� 	
�
! 	��	
������� ����	
��"� �����	�"� 
��	
����� «�������� �������� ~�	���� ����». �
�
 ��	
���� ��� �������
�� 
Q����� �� $�������� ���"����� �����, �
���� ��� �����	
���� ��� �� �����!�. 
_ ���! ����	
�� ���� �� �����!� Q����� �� $������ ���������	�  �����	����� 
	���
��� �!��� �� _��"�. 

{���	
� ���
������ ��� |������ {�#��! ����
��	� 	����	
�� 	 
����
���� �
���� ��		��������� ����� ���� � ����
���� �"������� 
������� �!���� �

������ 29.12.1976 "��� ������� ���		-����������, �� 
�
���� ����	
� ���
������ ��� |������ �������� ��� Q����� �� $�������, 
������ �"� 	����	
���� ���	
�������. ��	�� �
�"� Q����� �� $������ ��� ���
 
��� 	
���� � 14.01.1977 "��� ��� ���� ����������� �������!��� ��������� � 
�������������� ����	
�� ���� �� �����!�. ��
�� 01.03.1977 "��� Q����� �� 
$������ ��� �	�������� �� ��� 	
����, � 21.03.1980 "��� �"������� ���� � 
�
��#���� �"� ���� ���������. 

Q����� �� $������ ����
��	�  ����!��-����	
�� |������ 	 
���������� 
���������� ��
�����!��"� � �����!��"� ������, ����������"� ��� ���������� 
����	
�� ���
������ ��� |������, �������#�"� �"� � ����	
�� ���� �� �����!�, 
		����	! ��� �
�� �� 
����������� � 	
�
!� � "���
�� � ���		-���������� 
29.12.1976 "���. 

��	��!� 
��������� Q����� �� $������� �� ���� ������
������, �� 
20.09.1977 "��� ����
��	� 	 ������� � ������	
��
����� 	��. ��	�� 5 ��
 � 8 



)�		�������� 	#���� ����#��	��� 	���� #� #����� ��
����� 

���	���

��	���� ������	
��
����� 	��� |������ (�����	�� ������	
��
����� 	�� � 
~�	����	
������ <���
) ���#��  ������, �
� ��� �� ���������� ��		��
����
! 
���� Q����� �� $�������, � �� ������ ������
!	� � 	�� ����� ���	�����. 

Q����� �� $������ ����
��	� � 	�� ����� ���	�����, �� 	��� ����� 
���	����� (	�� ���!#�� ��	
����� ������, Q������������ 	�� ������ � 
��		�������� 	��) 30.11.1988 "��� ��	�� �����		���!��� ��������� � 
������ 4 
��
 9 ��	���� �
����� ��� � ������
������� �	� �� ����	
�
����	
!� 
�����
��!	
�. 

Q����� �� $������ ����
��	� 	 ������� �� ����#���� 	���� ���� � 
���		�� �� ������ ������� 24.05.1989 "���, � 8 ������� 1993 "��� �"� ������ 
���� ��������� ����������.  

������
�� ������ Q����� �� $������� �����
	� ��	�������� ����	
�� 
���
������ ��� |������ �� ���		-���������� 29.12.1976 "��� � 
��, �
� Q����� 
�� $������ – 	����	
�� ���#�����"� ����	
�� ���� �� ����!�. Q����� �� 
$������ 	�	���	� �� ����#���� ���
� 2 	
�
!� 6 ��������� � ����
� ���� 
������� � �	������ 	�����, �
���� "��	�
: «������ ������, ���������� � 
	����#���� �"������"� ���	
�������, 	��
��
	� ���������� �� 
�� ���, ��� �"� 
�������	
! �� ����
 �	
�������� ������� �������». 

Q����� �� $������ 
��� �����
	� �� ��
��� �������
��!	
�� ���� � 
���������� ������, 		����	! �� ���
 1 	
�
!� 6 ��������� � ����
� ���� 
������� � �	������ 	�����, �
���� "��	�
: «������ ������ ����
 ����� ��� 
����������� �"� "������	�� ���� � ��������	
��… �� 	����������� � ��������� 
�������
��!	
�� ���� � �������� 	��… 	����». 

�����
��!	
�� |������ �	�������� ��������	
! ���������� ���
� 2 
	
�
!� 6 ��������� � ����
� ���� ������� � �	������ 	�����, 		����	! �� 
��#���� ^������	�"� 	��� �� ������ ������� �� ���� {������ ���
�� 
\�������� �
 25.03.1983 "���. 

�� �"� ������, ����#���� ���������� ���������	
� ����
 �	����
! 

��!� �
 	������� ���	
� � ������
!	� 
��!� �� �������� �������
��!	
�� � 
	����� �	������� ���������"�, �	�� ��
���, ����������� 	��!��, ��������
 
����������
!, �
� �� a priori 	��
�� �"� ��������. 

����		�� ����	��
, �
� ������� ���������� ���������	
� – ������ �	�"� 
"����
�� �����		���!��"� ����
��� �� �"������� �����, �� 	���� ���������� 
�
�"� �������� �����
��!�� #���: �� �����
���� �� 
��!� ��� �"������"� 	���, 
�
���� ��#��
 �����	 �� ���	�������	
� ���������, �� � ��� �	�� �	
��!��� 
��"���� "�	����	
��. 

������ 	��� 	�	
��
 � 
��, �
��� ��������
!, ��
��"����� �� 	�
�����, 
	�����#��	� � ������ ����, 
� �����, �
���� �����	
�����
 	
�
!� 6 �. 2 (	�. 
mutates mutandis ��#���� �� ���� <������ ���
�� Q�	
��� �
 25 ��"�	
� 1993 
"���). 

���������� ���������	
�, ����������� � ���
� 2 	
�
!� 6 ��������� � 
����
� ���� ������� � �	������ 	�����, �����
	� ����� �� ������
�� 
	����������"� 	������"� �������
��!	
��, � �
���� "�����
 �. 1 
�� �� 	
�
!�. 
�
�
 ������� ����#��
	�, �	�� 	�� ������
 ���������"� ��������, � 
� ����� � 
�"� �������	
! �� ���� ��������
��!�� �������. ^	�� �
	�
	
���
 ������!��� 
���
��������� �
�"�, ��	
�
����, �
��� ��
������ 	��!� ������ �	������� 
����"�
!, �
� �� ��������"�� ���������"� ��������. 



�
��	���� (�	�� 

���
���

����� 	���� ���������� 	
. 6 �. 2 �� �"���������
	� 	�
������, � �
���� 
"�����
 �����
��!	
��. ���	
��
��!��, <�� ��	
�
������ ����#���� �������� � 
��#��������
�� ����� {������ � <������, ��������!��� 	���, 
��		��
�����#�� �
� ����, �����
��� �� � 	���� 	 �	
������� 	��� �����	
� � 
������ 	����� � � 	���� 	 ����������� ���	�����"� – �� �
����. ����� 
�"�, <�� 
�	
������, �
� �
� 	
�
!� ��������� �  ���� ���"�� ���, �"�� ��������!��� 
	��� �� ����	��� ��#���� � �������	
� (	�. ��#���� �� ���� Q���!� ���
�� 
Q�	
��� �
 26 ���
� 1982 "��� � �� ���� ��
� ���
�� |�����
����� $�	������ 
~������� �
 25 ��"�	
� 1987 "���). 

����� 
�"�, <�� ���������
, �
� ��������� ������ 
�����
!	� 
�, �
��� 
"����
�����
! ����
��� � ����!���, � �� ���������� � 
����
���	�� �����. 
�
� �	��
	� � �����, ����������"� � 	
�
!� 6 �. 2 

<�� 	��
��
, �
� ��	�"�
��!	
�� �� ���������� ���������	
� ����
 
�	����
! �� 
��!� �
 	��!� ��� �
 	���, �� � �
 ���"�� ��������� ���	
��. 

<������ ��������� 	���"� ������, "����
������� 	
�
!�� 10 ���������, 
��	���	
�����
	� � �� 	������ ��������� � ��	���	
������� ����������. 
<������
��!��, 	
�
!� 6 �. 2 �� ����
 �����
	
����
! ���	
�� �����������
! 
����	
�����	
! � �������	� �"������� ��		����������, �� ��� 
�����
, �
��� 
���	
� ������ �
� 	�������� � �����
��, � 
�"� 
�����
 �������� ���������� 
���������	
�. 

�� � �����
��!, ����		�� 	��
��
, �
� ��	�������� ����	
�� ���
������ 
��� � 	�������� � �"� ���	�
	
��� ��������� ����������"� ��� ���		���, 
������"� 	���	
���, � ����
��� �����
����
� �"������� ������� ��	����	
��� 
	 ��������� ���������� ���������	
�. ���	
��
��!��, ����		�� �
�����
, �
� � 
��� Q����� �� $������ ��� ����	
����� � ���� �� ���	
���
����  ����	
�� "-
�� �� ����!�. 

������ �	�"� "-� Q����� �� $������ ��	
�����
 �� ���������� 
��
�����!��"� ������. ������������ �� ��	�������� ������	
��� ��� ����� 
	���	
���� �"� �����
���	��	����	
! � ���������, �� �� 	��" ���
� ����� ����
�, 
�"� ��� ����	
������ �!"�
��� �	����� ����
������, �
���� �����	
����� ��� 
�����, � �
����	� ��������
! �����	����� �� ���.; 14 ���
� 1979 "��� <�� 
���!#�� ��	
����� ������ ��	
��" ��"���� �����
��� 	 "-��� �� ����!� � ������ 
�����
��� ���������� �����
�
! ��	
! �"� ���"� 	 ������
��� �� ���! 	���
� "-�� 
�� ����!�, �� �����
��!��� ��	
! ���"� ��� �� ��������� �"� ��	�������; 7 
������� 1977 "���, �"�� �����
��! 	�������	� ��� 	
����� �� ��������� � 
	����	
�� � ����	
��, � 	������� ������ ���� ��������� ��������� ��	
����� 
«�������� �������� ~�	���� ����». 

�����
��! 	��
��
, �
� ��	
������ ��	
���	
�� �"� � �"� ������, ��� 
�������� �����!��� ����, ������ �����
��!���, ��� 	��
��
	
������ 
��	�������� �	������ �
 ��	��� ������	
��� ���, � 
��� � 	��� 
������������� ����	
��	
� "-�� �� ����!�. ��������� �����
��� 	�
����� 
�����	! ��	
�
���� ���"�, ��	��
�� �� ���������� 21 ���
� 1980 "��� ���� 
���
�� ��"� �� �
	�
	
���� 	�	
��� ���	
�������.  

~-� Q����� �� $������ ��������
 ����� 	���� ����	����"� ��� ������ � 
10 000 000 �������	�� ������. 

�� ������ �����
��!	
��, �����
��! �� ������ ������ ��������� 	���� 
����� ����#�� ���� ��	
� ����#����� 	
�
!� 6 �. 2 � ����#����� �"� 
�����	���"� ���������. `
� �� �	��
	� �����!��"� �����, 
� ��������� ��
� 



)�		�������� 	#���� ����#��	��� 	���� #� #����� ��
����� 

�������

����#���� ��������� 	��� �� 	��� �����	! �� ��	
�
����� 	����������� 
�����������. 

����	
���
��! ����		�� 	��
��
 �������	��������� 
� 	����, �
���� 
�����
��! 
�����
 � ���������� ��
�����!��"� ������, ��-�� �
	�
	
��� 	���� 
����� ��	���������� ����	
�� � ��	����	
�������� ������	
��� ��� � 
����	����� �������. _ 
� �� �����, �� �"� ������, 
���	
! ��������� � 
��	
������ �
�� ��������!��� ���	
�� ������
! �����
��� ��������������	! 
���		-���������� ������� �����!��� ����, 
�������� ���!#�"�, ��� ��	
� 
	��������	�� ����������. _ ����� ������, 	�������"� 	 ���������� 
���
��!��	
!� �������
��!	
��, ����	
���
��! ����		�� ����"��
	� �� <��. 

<�� �� 	�"��	�� 	 �������� Q����� �� $������� � ��
�����!��� ������. 
<�� 
�� �� ����� 	��
��
, �
� 	��!����� ���������, �����"��#��	� ���
�� 
�����
��� �� ���		-���������� 29 ������ 1976 "���, � �����
��!��� ���� 
��������� �
� �������, �
���� �� ���!�����	� � 	���� ������� ���
�����, � 
	������ 
�� 	���� �����
	
��� ��� �	���	
������ �"� �����		�����!��� 
���
��!��	
�. _ 	���� 	 �
�� <�� 	��
��
 
��������� � ���������� ��
�����!��"� 
������ ��	
���� ���	��������. 

 ����� 
�"�, � � ����	
���
��! ����		��, <�� 	��
��
, �
� �����
��!, 
��	�������, ��
����� �����!��� ���� ��-�� ����#���� 	
�
!� 6 �. 1 � � ��� 
���!#�� 	
����� – ��-�� ����#���� 	
�
!� 6 �. 2 ��
� �����	
! "-�� �� ����!�, 
��	
��
��!	
�� �"� 	���
� � ��������, �
���� ��� �������, ��	�������, 
���	�������� 	
�������� ���	
�� ���������� ��������������
! ����	
�����	
! 
� ������������ ��������� ��������
!, ��� #����� �������	 ������
 � 
	���	
��� ��		���� ���������� ��������� � ���� ��		���������. ����	
�
����� 
	��������	
! � ��	
�
��	
! �� �
��#����  �����
���, 	������
��!��, ���� 
������	
�����. �	���������� ��������� ����� �����
��!��� �������	, ������ 
�� 
��!� �� |������, �� � �� �� ���������. 

���
���� �	� �
��	����	�  ���� ��	
��
��!	
�� � ����	� �� �	������� 
	
�
!� 50 ��#���� �� 	����������	
�, <�� ���	�����
 "-�� Q����� �� $������� 
���������� �� ����� 	���� � 2 000 000 �������	�� ������. 

$�#���� ^������	�"� 	��� �� ������ ������� �
 10.02.1995 "���, �
���� 
�� |������ ��������� ��������	
! �����
�
! Q����� �� $������� 2000000 
�������	�� ������ � ���������� ������ � 100000 �������	�� ������ �� 
����
�� 	������� ������� � ��	�����, ���
���	� �� ���� �	�������. �� 
��	!�� �����
� Q����� �� $������� �
 15.05.1995 "��� � �������
� 
���	�������� 	��� ����	
��	
�� ��������� �����
� ���"����� ���� 
�����
��!	
������ ��������� � �����
� 2000000 �������	�� ������ � 
���������� ������ � 118000 �������	�� ������ �� ����
�� 	������� 
������� � ��	����� (100000 �������	�� ������ ���	 18,6% ��<). 

_ ���� –��"�	
� 1995 "��� �����
��! ��� ������� � 
��, �
� �� ���	!�� 
	��!� �� ����!� � �� �	������� 	������"� ��#����, ����	����"� 4 ���
� 1979 
"��� <���� ���!#�� ��	
����� ������ � �	
����#�"� � ������� 	���, �� �
� 
	���� 3 ���
� 1995 "��� ��� ������� ���	
. 

<������� �	�����
��! ������� � ���� 1995 "��� �������� �� �������� 
	���� �
 <����� �����
 ��������	
��, ���� – �� 2000000 �������	�� ������, 
���"�� – �� 118 000 �������	�� ������, ��	�� ��"� �� �������� �����
� 
�����
��� �� �� �
���� �� �
�� 	���. 



�
��	���� (�	�� 

�������

��	��!� ��	������ ���� �� ����!� ����� �	�����
��!��� ��	
 �� 
�	������� 	������"� ��#����, ����	����"� 04.03.1979 "��� <���� ���!#�� 
��	
����� ������, <����� �����
 ��������	
�� �����
��� �� ���	�������� � 
���!�� Q����� �� $������� 	���� 18.07.1995 "���. ���� �������, ����������� 
Q����� �� $������� ��
�����!��� � �����!��� ����� ���
���	� �� ��� 
��������, 
.. ���	�������� � �"� ���!�� �������� 	����, �����	������� ��#! 
��	
! ��
�����!��"� ������, ���� �������� ��	�������� ���� �� ����!�[7]. 
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SEMNIFICA*IA INSTITU*IONALIZ&RII CERCET&RILOR DIN DOMENIUL 
FILOSOFIEI ÎN CONTEXTUL SOCIET&*II MOLDOVENE%TI 

 
Schimb�rile care au cuprins lumea contemporan� afecteaz� �i impulsioneaz� toate 

sferele de activitate. Are loc o continu� revigorare a activit��ilor din sferele existente, dar 
�i conturarea de altele noi prin care se încearc� suplinirea cerin�elor schimb�rii, fiind 
impulsionate de c�tre acestea �i sfera �tiin�ei, domeniile c�reia contribuie la intensificarea 
activit��ilor respective. Deoarece, prin contribu�iile spre exterior întru sus�inerea 
schimb�rilor �i domeniile �tiin�ei sufer� transform�ri de propor�ii care difer�. Or, 
profunzimea transform�rilor în �tiin�� înseamn� sporirea gradului de 
diferen�iere/integrare ca urmare a interconexiunii �i interdependen�ei dintre domenii, 
inclusiv apari�ia �i dezvoltarea unor domenii ca cibernetica, cosmologia, ecologia, 
sinergetica etc.  

În contextul dat are loc diversificarea sferei �tiin�ei între func�iile c�reia se 
accentueaz� tot mai pregnant cea de institu�ionalizare a cercet�rilor �i a �tiin�ei ca institut 
social. Semnifica�ia institu�ionaliz�rii, reprezentând componenta managerial� în 
organizarea activit��ilor din cercetare, nu s-a limitat doar la cadrul respectiv, 
institu�ionalizarea fiind în�eleas� �i ca oportunit��i de interven�ie în activit��ile de 
cercetare, dar �i a cercet�torului. Astfel se explic� de ce în anumite perioade unele direc�ii 
de cercetare în �tiin�ele particulare au fost supuse controlului din partea structurilor de 
stat din diferite ��ri. Lucru care a condus în mare m�sur� la stigmatizarea cercet�rilor, în 
condi�iile sistemelor totalitare, dar �i în cele democratice. De aceste interven�ii n-au fost 
absolvite nici domeniile �tiin�elor socioumane, inclusiv filosofia. Ceea ce a condus în 
timp s-au conturat cercet�ri paralele asupra unei lumi complexe care necesit� analize 
complexe �i nu r�zle�e/ preconcepute. 

Realitatea existent� îns� n-a diminuat din încerc�rile �tiin�elor particulare disputa 
pentru suprema�ie. Componentele acestei lupte pentru ob�inerea statutului de lider între 
domeniile �tiin�ei reprezint�, pe lâng� rezultatele ob�inute, �i contestarea rolului filosofiei. 
Contest�ri care în condi�iile prolifer�rii unui secol al imaginii cum este sec. XXI de 
departe nu se limiteaz� cu frontierele filosofiei. Deoarece are loc o înl�n�uire a 
consecin�elor diferit� de cele anterioare, cu situa�ii nea�teptate �i de care nu poate fi 
absolvit� nici �tiin�a lider. Or, institu�ionalizarea cercet�rilor nu este direct propor�ional� 
respect�rii deontologiei �i etosului în �tiin��. Drept exemplu pot servi oportunit��ile 
ciberneticii, sinergeticii, ingineriei genetice care continu� s� deschid� noi nivele în 
circuitul informa�ional, dimensiunile c�rora r�mân insuficient sensibilizate în general, dar 
�i dificil de controlat din perspectiva comunit��ii �tiin�ifice în particular. 

O monitorizare succint� a contest�rilor filosofiei reflect� utilizarea unilateral� a 
instrumentelor limbajului în detrimentul caracterului diferen�iat al acestuia. Cu atât mai 
pu�in este de în�eles acest lucru cu cât în domeniile particulare limbajului se respect� 
echilibrul integrit��ii. Aceste nerespect�ri se încadreaz� în promovarea metodologiei - 
slaba con�tientizare a rolului filosofiei în realizarea interconexiunilor dintre domenii �i 
gradul de integrare/diferen�iere între ele la etapa contemporan�. Se trece peste 
oportunit��ile filosofiei, inclusiv prin prisma filosofiei �tiin�ei, impunându-se 
încet��enirea doar a istoriei �i metodologiei �tiin�ei. Chiar dac� filosofiei �tiin�ei îi revine 
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misiunea de asigurare a coresponden�ei metodologiei �tiin�ei, epistemologiei, ontologiei 
cu logica �tiin�ei �i prin intermediul c�rora se faciliteaz� identificarea nivelului, 
complexit��ii �i locului descoperirilor realizate, termenul respectiv fiind înlocuit cu 
pozitivism, neopozitivism sau postpozitivism. Or, realiz�rile din domeniile particulare ale 
�tiin�ei cu întreg spectru de consecin�e dep��esc frontierele proprii, rev�rsându-se peste 
comunitate, societate, umanitate. Ponderea lor, pronosticarea impactului, inclusiv întru 
perpetuarea condi�iei umane r�mâne pân� la urm� prioritatea filosofiei. 

Desigur, încerc�rile de a diminua s-au marginaliza filosofia au loc de secole �i se 
manifest� diferit, dar nu independent �i de ponderea cercet�rilor filosofice �i a 
personalit��ilor din domeniu în cadrul comunit��ii �tiin�ifice. Pentru c�, spre deosebire de 
reprezentan�ii altor domenii ale �tiin�ei, manifest�rile personalit��ilor din domeniul 
filosofiei eviden�iaz� specificul mediului intelectual dintr-o societate. În timp ce nivelul 
lor de preg�tire este sinequanonul implic�rii lor în via�a societ��ii (cet��ii). Cu toate c� 
marea majoritate a mediului revine reprezentan�ilor altor domenii, lor le revine misiunea 
de a contribui la deschidere �i comunicare dintre toate componentele. Implic�rile 
reprezentan�ilor filosofiei, �i nu numai, dup� cum a demonstrat experien�a ultimului 
secol, �ine de cadrul legal, dar �i prin consecven�� cu care se vegheaz� la bunul mers al 
lucrurilor, neadmiterea interven�iilor politice, ideologice, confesionale sau de alt� natur� 
în cercet�rile propriu-zise. Or pe parcursul sec. XX interven�iile deveniser� ceva obi�nuit, 
în spe�� trecerea în �tiin�ele socioumane, iar în cele reale au condus la militarizarea unor 
direc�ii.  

Cu toate c� în istorie �i în istoria �tiin�ei se întâlnesc �i nume ale reprezentan�ilor 
din spa�iul Republicii Moldova (Basarabia, 1812-1944), activitatea c�rora �inea de 
domeniul filosofiei, formarea �i afirmarea lor a avut loc în centre cultural-�tiin�ifice din 
afara ��rii. Gra�ie împrejur�rilor, aceste nume, mai mult sau mai pu�in cunoscute, se leag� 
de ba�tin� doar prin localitatea în care s-au n�scut, �i de unde s-au împr��tiat în lume în 
care omul e sub vremuri (vorba cronicarului). Pentru c�, timp îndelungat, mediul social 
basarabean a fost lipsit de un centru universitar, de cercet�ri �tiin�ifice, dar �i de facilit��i 
în vederea deschiderii institu�iilor de acest gen. Dep��irea unei atare st�ri de lucr�ri se 
întreprinde în anii ¢30 ai sec. XX, perioad� în care la Chi�in�u se deschid dou� facult��i 
ale Universit��ii „Al. Ioan Cuza” de la Ia�i (agronomie �i teologie) �i Institutul Social 
Român (1934-1940), institut în cercet�rile c�ruia se reg�sesc par�ial �i cele cu caracter 
filosofic. Se datoreaz� acest lucru leg�turilor Institutului cu Institutul Social Român de la 
Bucure�ti (sub conducerea lui Dm. Gusti) �i încadr�rii în realizarea unei ample cercet�ri 
întru studierea exhaustiv� a comunit��ilor rurale prin metoda monografic�. Cadrul 
studiului respectiv cuprindea �i 5 sate din Basarabia: Cornova, Copanca, Iurceni, Pope�tii 
de Sus �i Ni�cani. 

Cronologic vorbind, bazele institu�ionaliz�rii cercet�rilor din domeniul filosofiei în 
spa�iul Republicii Moldova se încadreaz� în a doua jum�tate a sec. XX. Astfel, în anul 
1956 se constituie Sectorul de studiere a istoriei gândirii filosofice �i social-politice în 
cadrul Institutului de Istorie al Academiei de %tiin�e a Moldovei. De-a lungul anilor aria 
cercet�rilor a evoluat, completându-se cu o larg� problematic� de la ontologie, estetic�, 
etic�, pân� la cele de filosofie social�, filosofia dreptului, sociologie etc. În timp s-a 
realizat o cre�tere cantitativ - calitativ� a cercet�torilor �i a colectivului în general, ceea 
ce a condus la delimit�rile de rigoare �i schimbarea statutului sectorului. Sectorul devine 
unul din cele trei componente ale transform�rilor din 1969, odat� cu formarea Sec�iei de 
Filosofie �i Drept în componen�a Academiei de %tiin�e a Moldovei. 
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Schimb�rile care s-au produs au determinat �i denumirea sectorului de la Istoria 
filosofiei �i esteticii, Istoria filosofiei pân� la cea recent� - de Filosofie, constante 
r�mânând direc�iile de cercetare a istoriei filosofiei, ontologiei, esteticii, filosofiei �tiin�ei 
�i de curând filosofiei sociale. Experien�a acumulat� în timp a demonstrat c�, de rând cu 
facilit��ile institu�ionaliz�rii au existat �i diverse tentative de implicare �i influen�are 
asupra obiectivit��ii cercet�rilor de la gradarea fondurilor de carte, accederii la informa�ia 
necesar� pân� la lipsa revistelor interna�ionale de filosofie în Biblioteca Academiei de 
%tiin�e pân� în 1990. Desigur, prin aceasta au trecut toate direc�iile. Drept exemplu, 
nenum�ratele incidente legate de impunerea impactului �erbiei clasice asupra gânditorilor 
autohtoni din sec. XIX care era specific doar reprezentan�ilor din Imperiul Rus. Or, 
Basarabiei intrat� în componen�a lui din 1812 impactul �erbiei era denun�at de înse�i 
autorit��ile ruse care o guvernau dup� legisla�ia feudal� a *�rii Moldovei, începând cu 
1792 în stânga Nistrului. Tentativele de acest gen în caz de nereu�it� în ”convingerea” 
cercet�torilor se solda de la interzicerea public�rii materialelor, închiderea problematicii 
ca fiind una f�r� perspective, pân� la eliminarea sau marginalizarea cercet�torului mai 
n�r�va�. Drept exemplu, presiunile f�cute mai mul�i ani asupra grupului condus de dr. Al. 
Babii au realizat lucrarea în dou� volume asupra istoriei gândirii filosofice, juridice �i 
social-politice din Basarabia. Deoarece membrii grupului n-au acceptat postulatul 
impactului �erbiei clasice în operele autorilor autohtoni din perioada respectiv�, a�a cum 
se obi�nuia în centrele de cercetare din Rusia, Ucraina, Bielorusia etc. lucrarea a�a �i n-a 
v�zut lumina tiparului. 

Pe parcursul unei jum�t��i de secol de men�inere �i perpetuare a subdiviziunii 
filosofiei în cadrul Institutului se datoreaz� �i activit��ii colaboratorilor de ieri �i de azi. 
De ce? Pentru c� formal o institu�ie se deschide printr-o lege, ordin sau hot�râre, dar 
asigurarea ei în timp �ine de preg�tirea, calificarea �i sensibilizarea oamenilor. Fapt 
pentru care activitatea de edificare a cercet�rilor institu�ionalizate are loc prin 
determinarea direc�iilor prioritare în cercetare �i coresponden�a lor cu 
preg�tirea/selectarea cercet�torilor. În acest sens, conducerea sectorului a plasat �i 
continu� s� men�in� direc�iile cercet�rilor într-o formul� combinat�, care în timp a 
conturat �i amprentat coresponden�a caracterului regional cu cel general sau universal al 
cercet�rilor efectuate. Pe de o parte se ob�ine acoperirea cât mai complex� a arealului 
investiga�ional al cercet�torii, iar pe de alta, activitatea cercet�torilor îmbin� formula 
combinat� cu nivelul colectiv �i individual în investiga�ii. 

Promovarea arealului investiga�ional a atras cadre tinere care au ales domeniul 
filosofiei �i continu� s� se preg�teasc� în cadrul sectorului, dar �i protejeaz� venirea de 
oameni întâmpl�tori în cercetare, de asemenea, �i men�inerea cerin�elor înalte fa�� de 
calificarea cercet�torilor. Deoarece, de-a lungul anilor s-a demonstrat c� participarea �i 
implicarea cercet�torilor în cadrul realiz�rii proiectului înaintat este sinequanonul unei 
reu�ite, în caz contrar pân� �i cea mai important� idee se destram�, n�ruind inten�iile 
nobile. 

Cercet�rile din domeniul filosofiei sunt determinate de necesitatea reevalu�rii 
mo�tenirii spirituale, men�inerii dialogului dintre trecut, prezent �i viitor, includerii lor în 
sistemul de valori contemporane, afirm�rii identit��ii na�ionale �i promov�rii adev�rului. 
Astfel, în cadrul studierii istoriei gândirii filosofice, social-politice �i juridice, mai bine de 
jum�tate de secol s-a promovat necesitatea de a readuce în circuitul �tiin�ific �i cultural 
din �ar� �i de peste hotare mo�tenirea celor mai reprezentativi gânditori români, în primul 
rând a celor ce au activat în arealul basarabean. Reflectarea specificului mo�tenirii lor s-a 
conturat în cercet�rile comparate asupra istoriei gândirii filosofice române�ti efectuate de 
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Dumitru Ursul, Vasile Ermuratschi, Alexandru Babii, Dumitru T�b�caru, Gheorghe 
Bobân�, %tefan Lupan, Valentina Topilina, Victor Juc. Au fost investigate diverse aspecte 
ale concep�iilor filosofice ale lui Petru Movil�, Nicolae Milescu Sp�tarul, Dimitrie 
Cantemir, Alexandru Scarlat Sturdza, Vasile La�cu, Constantin Stere, reflectate într-un 
�ir de monografii �i culegeri de articole: „Din istoria gândirii social-politice �i filosofice 
în Moldova” (1970), „Dimitrie Cantemir - gânditor �i om politic” (V.Ermuratschi, 1973), 
„N. Milescu Sp�tarul” (D.Ursul, 1980), „Dimitrie Cantemir” (A.Babii, 1984), „N. 
Milescu Sp�tarul �i problemele culturii Moldovei” (1991), „Filosofia lui Constantin Stere 
în contextul culturii române�ti” (1997), „Petru Movil�. Profilul unui destin” (Gh. Bobân�, 
1996), „Din istoria gândirii politice române�ti” (V. Juc,1998), „Umanismul în cultura 
româneasc� din secolul al XVII-lea - începutul secolului al XVIII-lea”(Gh.Bobân�, 
2005). Pentru a facilita accesul comunit��ii �tiin�ifice �i al publicului larg la documentele 
�i operele înainta�ilor s-a dus un lucru enorm în arhivele, bibliotecile �i centrele culturale 
din întreg spa�iul sovietic. Rezultatul lor s-a finalizat în culegerile de texte ale 
gânditorilor N.Zubcu-Codreanu, „Scrieri” (1978), Amfilofie Hotiniul, „Gramatica de la 
înv���tura fizicii”(1990), „Antologia gândirii pedagogice din Moldova"(1994), „Dimitrie 
Cantemir. Scrieri filosofice alese”(2003). 

Cu scurgerea timpului, cercet�rile s-au extins valorificându-se noi nume ale 
gânditorilor din prima jum�tate a secolului al XX-lea �i prin încadrarea tinerilor 
cercet�tori în procesul de cercetare istorico-filosofic�. Astfel, tendin�a în timp fiind 
sus�inut� �i promovat� nu numai de reprezentan�i care s-au format în cadrul dat, dar �i de 
al�i cercet�tori, a condus la conturarea unei viitoare �coli �tiin�ifice. În aceast� ordine de 
idei, un rol aparte îi revine doctorului habilitat Alexandru Babii, care a continuat s� 
persevereze �i s� reziste intemperiilor, persistând împreun� cu sus�in�torii s�i �i f�când 
posibil prezen�a manifest� a acestei �coli în via�a comunit��ii �tiin�ifice. Prin eforturile 
sus�inute �i coordonate în prezent de membrii Sectorului, aceast� �coal� �tiin�ific� î�i are 
expresia în diversitatea cercet�rilor istorico-filosofice efectuate de diferite genera�ii de 
cercet�tori. Cercet�rile �tiin�ifice în domeniul filosofiei s-au axat �i pe problemele teoriei 
cunoa�terii, în special cele ce privesc atitudinea cognitiv� a omului. Rezultatele acestor 
investiga�ii �i-au g�sit reflectare în monografiile: „Activitatea constructiv� a gândirii �i 
caracterul ei imaginativ” (A.Sabo�ciuc, 1978), „Sursa �i geneza fenomenelor psihice” 
(A.Sabo�ciuc, 1981), „Premisele senzoriale ale gândirii” (A.Sabo�ciuc, 1984), „Analiza 
gnoseologic� a mecanismelor psihologice ale genezei gândirii” (A.Sabo�ciuc,1990). Al�i 
cercet�tori �i-au axat cercet�rile pe problemele filosofice ale informaticii, tehnicii �i 
ecologiei, instituirii modelului de noosfer�: „�������� ���������� � 	���������� 
����” (A.��	��, 1975), „�	������, ��
��	�������, ����"��” (A.��	��, 1988), 
”��
!  ���	����” (A.��	��, 1993). Cercet�torii �tiin�ifici din Sec�ia Filosofie au 
participat �i la elaborarea unor dic�ionare �i manuale pentru înv���mântul preuniversitar �i 
universitar: „Dic�ionar de filosofie” (A.Babii, Gh.Bobân�, 1985), „Introducere în 
filosofia �i metodologia �tiin�ei"(N.Mihai,1996), „Filosofie. Manual pentru clasa 
12"(Gh.Bobân�, V.Juc �i al�i autori, 2001). 

De asemenea, în cadrul sectorului s-au realizat �i investiga�ii în domeniul esteticii 
cu o problematic� care a axat cercet�rile în aria istoriei esteticii na�ionale �i universale, 
sociologiei artei, categoriilor estetice �i genurilor artistice. Reflectarea problematicii 
estetice reg�sindu-se în cercet�rile întreprinse de Alexandru Babii, %tefan Lupan, Grigore 
Vasilescu, Lidia Troianowski. O parte din lucr�rile finisate se reg�sesc în publica�iile 
„Tendin�a spre frumos �i frumuse�ea tendin�elor” (Gr.Vasilescu, 1987), investiga�iile 
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 ��������» (Gr.Vasilescu, 1988), „Noi orient�ri �i tendin�e” 
(1994).  

Transform�rile în societate de dup� 1990 au facilitat derularea cercet�rilor �i în 
domeniul filosofiei sociale – cercet�ri, problematica c�rora s-a îndreptat spre analiza 
societ��ii postcomuniste, a tendin�elor, proceselor �i fenomenelor sociale. S-a întreprins 
studierea noilor societ��i �i prin prisma similitudinilor �i diferen�elor dintre acestea �i cele 
stabile în vederea identific�rii particularit��ilor care le fac distincte, dar �i le apropie. 
Acestea con�in reflec�ii asupra problemelor cu care se confrunt� mediul comunitar, 
inclusiv a cauzelor ce au condus la scindarea societ��ii, la conflictul din raioanele de est 
ale Republicii Moldova �i analiza oportunit��ilor de dep��ire a situa�iei existente, 
utilizând experien�a altor societ��i. Datorit� împrejur�rilor, finalitatea acestor studii au 
fost publicate doar par�ial, cel mai complex fiind studiul ”Pondera educa�iei în edificarea 
toleran�ei în mediul comunitar” (A. Pascaru, 2002).  

Condi�iile contemporane impun noi cerin�e, dar acestea nu exclud pilonii valorici 
ai cercet�rilor �i deontologia cercet�torilor. Astfel, continu� procesul de valorificare �i 
perpetuare a mo�tenirii înainta�ilor neamului, valorificarea c�reia se realizeaz� în dialog 
cu problemele de actualitate în condi�iile Republicii Moldova. Se încearc� nu numai 
readucerea operelor înainta�ilor în circuitul comunit��ii �tiin�ifice �i opiniei publice, dar �i 
exemplul lor ca oameni. Semnifica�ia exemplului constând în promovarea capacit��ii lor 
de deschidere ca reprezentan�i ai culturii române pentru societ��ile în care au activat �i a 
reprezentan�ilor culturii ruse pentru mediul social în care au tins s� se integreze plenar. 
Nu este un secret pentru nimeni c�, cunoa�terea unei limbi în plus te îmbog��e�te, iar pe 
cea a comunit��ii în care tr�ie�ti te responsabilizeaz� pentru tot ceea ce întreprinzi. Or 
lipsa acestor exemple în formarea �i instruirea membrilor comunit��ii se afl� în spatele 
unei p�r�i din problemele cu care se confrunt� dup� anii 90 ai secolului trecut societatea 
moldoveneasc�.  

Astfel stând lucrurile, în cadrul sectorului s-a considerat mai mult decât necesar� o 
implicare în elucidarea problematicii respective. Deoarece, o succint� monitorizare a 
cercet�rilor întreprinse în domeniile din �tiin�ele socioumane analiza se îndreapt� 
preponderent c�tre partea vizibil� a fenomenelor în derulare �i nu reflect� profunzimea 
lor, care în cadrul filosofiei se încearc� s� se realizeze printr-o abordare cât mai 
complex�. Altfel spus, prin men�inerea tematicii mo�tenirii în calitate de direc�ie 
fundamental� de-a lungul timpului, de rând cu studierea problematicii curente de c�tre 
colaboratorii sectorului se asigur� complexitatea studiilor. Iar în activitatea 
colaboratorilor aceasta înseamn� c� problematica curent� are corespondent în 
reverbera�iile spirituale dintre trecut, prezent �i viitor. Reverbera�ii care la rândul lor 
faciliteaz� identificarea direc�iilor în cercetare, profunzimea �i actualitatea problemelor 
care necesit� a fi studiate. 

În sec. XXI sectorul încearc� s� continue direc�iile de cercetare, încadrându-se atât 
în nivelul problematicii din domeniu, cât �i în coresponden�a lor cu necesit��ile societ��ii 
moldovene�ti. Astfel, în perioada 2000-2002 studiul ”Semne, simboluri �i valori ale 
tranzi�iei” a avut drept �int� elucidarea schimb�rilor din simbolica social� �i impactul lor 
asupra comunic�rii în societatea în tranzi�ie. Semnifica�ia �i func�iile limbajului au fost 
trecute �i prin prisma cotidianului social specific contextului Republicii Moldova. De 
asemenea, reflectarea schimb�rilor asupra trat�rii valorilor artei în general �i a literaturii 
în particular. 

Pentru perioada 2003-2005 cercet�rile s-au concertat pe condi�ia uman� în 
contextul postmodernismului. Cadrul cercet�rii reprezentând o tentativ� de elucidare a 
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fenomenului pe mai multe paliere (direc�ii), inclusiv semnifica�ia contur�rii unui nou 
model al cunoa�terii în postmodernism, fapt pentru care fundamentul elabor�rilor l-a 
constituit paradigma inter �i multdisciplinar�. Astfel, analiza confluen�elor 
postmodernismului, trecute prin prisma manifest�rilor lor în societatea contemporan� 
care de departe nu este doar postmodern�, s-au completat cu redefinirea identit��ii umane 
�i specificul acesteia în realit��ile mondializ�rii. Iar elucidarea valorilor social-economice 
�i politice au adus în prim plan schimb�rile statutului lor în postmodernism, conturând 
tendin�ele de estimare a celor materiale în detrimentul valorilor spirituale - specificul 
formelor de cercetare �i interpretare în rela�iile dintre autor – narator - cititor în crea�ia 
literar� �i exigen�ele crea�iei scenice prin dubla lor ipostaz� în postmodernism. De 
asemenea, au fost eviden�iate particularit��ile �i semnifica�ia postmodernismului în 
societatea moldoveneasc�. 

Începând cu anul 2006, direc�ia de cercetare are drept �int� studierea conexiunii 
valorilor na�ionale �i general-umane în Republica Moldova în contextul noii vecin�t��i cu 
Uniunea European�. În cadrul respectiv de cercetare, investiga�iile se axeaz� pe studierea 
fenomenului crizei valorilor na�ionale �i general umane din RM, proprii ultimelor dou� 
decenii, simultan se vor identifica premisele cauzale substituirii valorilor din mediul 
comunitar, dar �i impactul manipul�rii lor de c�tre diverse grupuri de interese. 

Cercet�rile se efectueaz� multiaspectul, astfel c� valorile na�ionale �i general-
umane se trec prin prisma istoriei filosofiei, filosofiei sociale, esteticii, eticii, moment în 
care se eviden�iaz� procesul de schimbare a accentelor în câmpul valoric. Drept rezultat 
al investiga�iilor este reflectarea setului de valori �i nonvalori acceptate sau respinse de 
membrii comunit��ii, m�sura în care ele contribuie la procesul de integrare în mediul 
spiritual european. 

De asemenea, are loc monitorizarea c�ilor de revigorare a valorilor na�ionale �i 
general-umane marginalizate, dar �i a oportunit��ilor de schimbare a atitudinilor fa�� de 
valori la membrii societ��ii, inclusiv prin educa�ie. Modul în care educa�ia luat� în calitate 
de valoare-mijloc formeaz� sau nu abilit��i �i deprinderi care conduc con�tientizarea c� 
activitatea fiec�ruia în parte �i a tuturor contribuie la conciliere �i integrare în societatea 
în care tr�ie�ti, cum este �i cazul celei moldovene�ti. 

Studiul conexiunii valorilor na�ionale �i general-umane în Republica Moldova în 
contextul noii vecin�t��i cu Uniunea European� poart� �i un caracter comparat. 
Compara�iile în acest caz se preconizeaz� pe mai multe planuri - de la analiza diferen�elor 
�i similitudinilor cu societ��ile vecine pân� la cele din cadrul UE. În special se va încerca 
conturarea impactului pe care îl pot avea valorile manifeste în Republica Moldova, 
extinderea valorilor care s-au conturat în alte medii sociale.  

%i pentru c� în ultimii 15 ani c�ut�rile de fonduri întru sus�inerea lucr�rilor 
colective nu s-au soldat cu finan��ri notabile, publicarea lor s-a realizat par�ial în articole. 
Articole care s-au publicat ca urmare a particip�rii colaboratorilor la conferin�ele 
�tiin�ifice republicane �i interna�ionale, dar �i organizarea de sesiuni �tiin�ifice ale 
sectorului. De asemenea, pentru publica�ia par�ial� a compartimentelor lucr�rilor realizate 
se folosesc �i posibilit��ile „Revistei de Filosofie �i Drept” a Institutului, dar �i 
colabor�rile cu institutele de profil în cadrul Programului de schimb �tiin�ific echivalent 
al Academiei de %tiin�e din Moldova cu cele din exterior. Spre exemplu, mai bine de 15 
ani colaboratorii sectorului particip� cu studii, inclusiv pentru editare, în cadrul Sesiunilor 
%tiin�ifice „Idei �i valori perene” consacrate Zilelor Academiei Române la Ia�i �i 
organizate de Institutul de cercet�ri socioumane „Gh. Zane.” 
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Evident, schimb�rile din cadrul institu�iei care asigur� cercet�rile din domeniul 
filosofiei se reg�sesc �i în direc�iile ei de activitate ulterioar�. Dat fiind faptul c� direc�iile 
de cercetare continuu se modific�, actualmente se va încerca promovarea la un alt nivel a 
echilibrului dintre racord�rile la standardele investiga�ionale interna�ionale(problematica 
cercet�rilor) �i necesit��ile societ��ii moldovene�ti. Sper�m s� r�mân� o certitudine faptul 
c�, modific�rile nu se extind �i asupra deontologiei profesionale a cercet�torului �i c� 
acesta va continua s� se conformeze în cercetare doar priorit��ii faptelor ob�inute. 

În conformitate cu noile realit��i �i deschideri care se prefigureaz�, posibilele 
direc�ii de cercetare în domeniul filosofiei ar fi:  

- multiculturalismul societ��ii contemporane �i specificul lui în condi�iile 
societ��ii moldovene�ti; 

- filosofia istoriei în contextul noilor realit��i �i a unei lumi în plin� globalizare; 
- deschidere �i comunicare între valorile estetico-artistice na�ionale cu cele 

europene; 
- studierea fenomenului subculturii autohtone prin prisma postculturii. 
Men�inerea direc�iilor de cercetare nu se poate realiza f�r� aprofundarea leg�turilor 

cu cercet�torii �i organiza�iile neguvernamentale. Coresponden�a cu cercet�torii �i 
structurile din spa�iul academic se îndreapt� spre sistemul universitar. Lucru care nu este 
nou, dar contextul actual cere o intensificare a colabor�rilor, de la organizarea �i 
petrecerea �edin�elor în comun în cadrul seminarului teoretic „Filosofia în cetate”, care 
activeaz� de mai bine de 4 ani. În cadrul seminarului lunar sau trimestrial s� se ia în 
dezbatere cele mai stringente probleme din domeniul filosofiei, racordate la necesit��ile 
societ��ii moldovene�ti, precum �i determinarea temelor tezelor de licen��, masterat, 
doctorat. De asemenea, identificarea oportunit��ilor de promovare a cercet�rilor din 
domeniul filosofiei se va efectua prin intermediul Zilei Interna�ionale a Filosofiei, 
declarat� de UNESCO în 2002, manifest�ri în acest sens se organizeaz� în Institut 
începând cu 2003. Referitor la oportunit��ile organiza�iilor neguvernamentale, trebuie de 
men�ionat faptul c� acestea sunt mult mai flexibile decât cele de stat �i cu concursul lor se 
poate diversifica, dar �i apropia �i opera�ionaliza studiile realizate sau de a g�si unele 
modalit��i de sus�inere financiar� a lucr�rilor finalizate. 
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SEC*IA SOCIOLOGIE: 
RETROSPECTIV&, ACTUALITATE, PERSPECTIVE 

 
Recenzent: Timu� Andrei, membru corespondent al A.%.M. 
 
Investiga�iile sociologice în Academia de %tiin�e încep în anul 1963, când un grup 

de savan�i de la A%M în frunte cu prof. Vasile Ermuratschi, în colaborare cu 
reprezentan�ii Institutului de Filosofie al Academiei de %tiin�e a Uniunii Sovietice 
condu�i de prof. G.Osipov, au supus unei analize �tiin�ifice via�a social� a popula�iei 
satului Copanca din raionul Slobozia, �i în anul 1965 au publicat cartea Copanca peste 25 
de ani. Scopul acestei cercet�ri a fost analiza rezultatelor gospod�riei sovietice în satul 
Copanca, compararea rezultatelor cercet�rilor lor cu datele prof. român D.Gusti, ob�inute 
în urma unei investiga�ii monografice efectuate în acest sat în anul 1938. 

Aceasta a fost una din primele cercet�ri din epoca rena�terii �tiin�ei sociologice în 
fosta Uniune Sovietic�. Rezultatele ei au m�rturisit c� în cei 25 de ani ce s-au scurs dup� 
cercet�rile efectuate de D.Gusti, la Copanca s-au înregistrat indici impun�tori în ceea ce 
prive�te rodnicia p�mântului, productivitatea muncii ��ranilor, mecanizarea proceselor de 
producere, dezvoltarea culturii satului, ridicarea nivelului de trai al popula�iei. Cu toate 
acestea, lucrarea poart� un caracter prea ideologizat, fapt care negativ influen�eaz� asupra 
valorii textului. Îns� aceast� monografie a demonstrat societ��ii moldovene�ti de atunci 
posibilit��ile �i capacit��ile �tiin�ei sociologice, rolul pe care ea poate s�-l îndeplineasc� în 
cercetarea �i diagnosticarea realit��ii sociale, elaborarea recomand�rilor pentru 
conducerea �tiin�ific� a proceselor sociale. 

C�tre începutul anilor '60 ai secolului trecut, Republica Moldova acumulase o 
anumit� experien�� în dezvoltarea economiei �i vie�ii sociale. Îns� via�a a pus în fa�a 
�tiin�elor sociale o nou� sarcin� – generalizarea sensului transform�rilor care au avut loc 
în republic�, cercetarea influen�ei lor asupra societ��ii �i a omului. În a�a fel apare cerin�a 
de investiga�ii complexe a proceselor �i fenomenelor sociale, apare nevoia de cunoa�tere 
sociologic� a practicii sociale.  

În anul 1968, în cadrul Institutului de Istorie se înfiin�eaz� sectorul de cercet�ri 
sociologice. Func�ia de �ef de sec�ie a fost îndeplinit� de doctorul în filosofie Alexandru 
Babii. De la început în aceast� sec�ie au activat doctorii în filosofie Grigore Entelis, 
Vasile Gajos, Andrei Vasilov, cercet�torii �tiin�ifici Gh.Dubovca, N.Pobeda, Gh.C�lcâi �i 
doctorandul V.Brânzan. Un aport deosebit la înfiin�area acestei unit��i sociologice a 
depus prof. Vasile Ermuratschi, care pân� la trecerea Domniei sale în nefiin��, permanent 
s-a interesat de soarta sociologiei în Moldova. În anul 1968 �i 1969 sociologii de la A%M 
au efectuat cercet�ri sociologice asem�n�toare celei de la Copanca în satele Lozova, 
Nisporeni (azi Str��eni) �i Pelenia, Râ�cani. În baza materialelor acestor investiga�ii, în 
satele respective au fost petrecute conferin�e �tiin�ifico-practice cu temele „Trecutul �i 
prezentul satului Lozova” �i „Dinamica progresului social-economic �i cultural al satului 
Pelenia”. Scopul acestor foruri �tiin�ifice a fost demonstrarea superiorit��ii sistemului 
socialist de dezvoltare economic� �i modul de via�� fa�� de orânduirea socioeconomic� 
dominant� în Basarabia în perioada interbelic�. Tematica �tiin�ific� a Sectorului în acea 
perioad� a cuprins a�a probleme ca „Atitudinea lucr�torilor din industrie �i agricultur� 
fa�� de munc�” (A.Vasilov), „Structura social� a popula�iei din zonele rurale” (G.Entelis), 
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„Nivelul cultural-tehnic al muncitorilor �i atitudinea fa�� de munc�” (V.Brânzan), 
„Problemele religiei �i ateismului” (A.Babii �i V.Gajos).  

O nou� etap� în dezvoltarea �tiin�ei sociologice academice �i a celei moldovene�ti 
începe în anul 1972, odat� cu venirea în fruntea colectivului de sociologi a dr. în 
economie A.Timu�, care pe parcursul a zeci de ani a desf��urat o activitate multilateral�. 
S-a actualizat tematica cercet�rilor. Deoarece sociologii de atunci n-aveau preg�tire 
special�, recalificarea cercet�torilor se petrecea în cadrul seminarelor de specialitate, 
meselor rotunde, unde se discutau probleme teoretice ale sociologiei, folosirea metodelor 
�i tehnicilor cercet�rilor sociologice în investiga�iile concrete. Cadrele de cercet�tori 
califica�i se preg�teau la doctorantura institutelor de profil din or. Moscova, Kiev, Sankt-
Petersburg. Acolo �i-au f�cut studiile �i au sus�inut tezele lor de doctorat la sociologie 
V.Brânzan, Gh.C�lcâi, N.*urcanu, V.Gu�u. Stagierele cercet�torilor în institu�iile 
academice din ora�ele mari devenise o form� obi�nuit� de preg�tire a speciali�tilor în 
sociologie. Pe aceast� cale au mers I.Cobzac, E.Ka�, I.Batcu, V.Fetcu etc., care au 
sus�inut tezele de doctor în sociologie.  

Fondarea Asocia�iei Sociologilor din Moldova a contribuit la l�rgirea rela�iilor de 
colaborare între sociologii de la A%M �i cei de la Institu�iile superioare de înv���mânt, de 
la întreprinderi, ramuri, ministere. Sub egida Asocia�iei Sociologilor din Moldova, mai 
ales în perioada când în fruntea ei s-a aflat profesorul universitar A.Timu�, s-au petrecut 
numeroase conferin�e �i simpozioane �tiin�ifice locale �i interna�ionale, mese rotunde �i 
seminare pe diverse teme ale vie�ii sociale. Fiind organizat� pe sec�iuni, Asocia�ia 
îndeplinea func�ia de coordonator al investiga�iilor sociologice în domeniul sociologiei 
muncii, dezvolt�rii comunit��ilor de oameni, sociologiei rurale �i industriale, sociologiei 
culturii �i mass-media etc.  

Stabilirea leg�turilor de colaborare cu sociologii din alte ��ri a fost o direc�ie 
prioritar� a Asocia�iei. Aceste contacte se constituiau prin participarea la diferite foruri 
�tiin�ifice, schimburi de publica�ii �tiin�ifice, publicarea rezultatelor investiga�iilor 
�tiin�ifice. Reprezentantul Asocia�iei Sociologilor din Moldova P. Cu�m�uns� a participat 
�i a luat cuvântul la congresul al VIII-ea al Asocia�iei Mondiale a Sociologilor. Ani de-a 
rândul Asocia�ia Sociologilor din Moldova, sectorul de sociologie al IFSD al A%M, în 
colaborare cu Institutul de Reciclare a cadrelor au fost preocupate de perfec�ionarea 
cadrelor de sociologi de la întreprinderi, ministere, departamente.  

Îns� realizarea tematicii de cercetare a fost direc�ia principal� de activitate a 
Sec�iei de Sociologie. Pe parcursul anilor 1970-1990 sec�ia a efectuat numeroase 
cercet�ri sociologice pe diverse probleme, editând circa 50 monografii �i bro�uri �i peste 
600 articole �tiin�ifice. Investiga�iile �tiin�ifice s-au efectuat pe mai multe direc�ii. Un loc 
aparte revine „Problemelor sociale ale dezvolt�rii �i func�ion�rii complexului 
agroindustrial”. Au fost cercetate munca agrar� �i cea de la întreprinderile de prelucrare, 
managementul social, influen�a integr�rii agroindustriale asupra satului �i a personalit��ii 
lucr�torului etc. De aceast� problem� s-au preocupat A.Timu�, I.Cobzac, V.Fetcu �.a. 
Problema în cauz� este reflectat� în lucr�rile: Progresul tehnic �tiin�ific �i dezvoltarea 
social� a satului, autor A.Timu�, Inginerul la sat, autor I.Cobzac, Omul, colectivul, 
societatea sub redac�ia �tiin�ific� a lui A.Timu� �i altele. Aten�ia cercet�torilor a fost 
îndreptat� asupra analizei influen�ei diferitor factori sociali asupra comunit��ilor de 
oameni: condi�iile �i organizarea muncii la locul de lucru, nivelul de calificare �i de 
�colarizare al lucr�torilor, remunerarea muncii etc. Având în vedere num�rul sporit al 
femeilor în rândul popula�iei active, aceasta a constituit subiectul unor cercet�ri asupra 
schimb�rii pozi�iei sociale a femeilor în raport cu b�rba�ii salaria�i, nu f�r� a face 
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recomand�ri pentru modificarea legisla�iei. Au fost elaborate propuneri îndreptate spre 
perfec�ionarea rela�iilor sociale �i a managementului social din complexul agroindustrial, 
îmbun�t��irea condi�iilor de munc�, ridicarea nivelului de trai al s�tenilor etc., care au 
fost puse la dispozi�ia organelor de resort.  

Cercetarea structurii sociale a societ��ii a ocupat un loc aparte în investiga�iile 
sociologice fundamentale. Aceast� problem� a fost studiat� de G.Entelis, S.Dmitrenco, 
N.*urcanu. Cu cercet�torii Sec�iei de sociologie au colaborat �i academicienii A.Ro�ca �i 
A.Zavtur. În baza materialelor investiga�iilor efectuate au fost preg�tite �i au v�zut 
lumina tiparului monografiile: G.Entelis, Transformarea structurii sociale a popula�iei 
rurale din RSSM, Chi�in�u, 1974; N. *urcanu, Structura social� a colectivului 
întreprinderii agroindustriale, Chi�in�u, 1980; S.Dmitrenco, Adoptarea migra�ilor din 
mediul rural în producere, Chi�in�u, 1981 �.a. Înc� în anii '70 ai secolului trecut 
N.*urcanu a observat tendin�a care se manifest� �i ast�zi în societate: „Pe de o parte, 
ridicarea nivelului de cultur� �i studii al oamenilor preocupa�i de munca fizic� contribuie 
la cre�terea num�rului persoanelor din aceast� categorie de popula�ie care practic� munca 
intelectual�. Pe de alt� parte, printre lucr�torii preocupa�i de munca intelectual� cre�te 
cota lucr�torilor ocupa�i de munca productiv� din sfera produc�iei materiale”.  

Problemele culturii, deservirii culturale �i odihnei popula�iei de la ora�e �i sate au 
fost studiate de colaboratorii sectorului N.Pobeda, T.Chilimari, Gh.C�lcâi �.a., care au 
publicat lucr�ri �tiin�ifice interesante: N.Pobeda, Colectivul de munc� �i cultura 
muncitorului, 1982; T.Chilimari, C�minul cultural �i formarea personalit��ii, 1983; 
Gh.C�lcâi, Timpul liber al oamenilor muncii din satul contemporan, 1987. Vorbind 
despre rezultatul folosirii ra�ionale a timpului liber, Gh.C�lcâi men�iona „Dac� omul s-a 
relaxsat în mod chibzuit, în produc�ie se întoarce, în primul rând, o fiin�� care �i-a ref�cut 
puterile sale fizice �i morale, �i-a înt�rit capacitatea de munc�. În al doilea rând, 
ridicându-�i nivelul preg�tirii profesionale �i culturale, calificându-se, individul se 
include în procesul de lucru mult mai activ, cu mai mult� cuno�tin�� de cauz�. În al 
treilea rând, în timpul liber se formeaz� anumite deprinderi, obi�nuin�e, tr�s�turi de 
caracter, calit��i individuale, cum ar fi, bun�oar�, responsabilitatea, sim�ul disciplinei, 
care influen�eaz� pozitiv activitatea de produc�ie”. 

Informa�ia pe care autorii o adunau pe teren era utilizat� �i în prelegerile pe care 
cercet�torii le �ineau în auditoriile studen�e�ti, se puneau la dispozi�ia mijloacelor de 
informare în mas�, se prezentau rapoarte organelor de resort despre problemele 
dezvolt�rii culturii în localit��i, modificarea deservirii culturale �i îmbun�t��irea 
organiz�rii timpului liber al popula�iei. 

La începutul anilor ¢ 70 ai sec. XX obiect al analizei sociologice devin problemele 
specifice ale tineretului. O astfel de cercetare a fost studierea bugetului de timp al 
tinerilor muncitori de la întreprinderile industriale din ora�ul B�l�i (autor Gh.C�lcâi). Au 
fost investiga�i 540 de fete �i b�ie�i. Analiza rezultatelor în urma cercet�rilor a scos la 
iveal� problemele utiliz�rii timpului de munc� al tineretului, a cheltuielilor nera�ionale 
ale timpului extramunc� provocate de activitatea nesatisf�c�toare a transportului public, a 
întreprinderilor deservirii sociale. Cercetarea a demonstrat c� tineretul or. B�l�i are 
rezerve importante de a-�i îmbun�t��i folosirea timpului liber.  

Orient�rile sociale �i profesionale ale tineretului de la sate �i ora�e au fost 
investigate de prof. A.Timu�. Analiza rezultatelor cercet�rii a permis autorului s� 
elaboreze �i s� pun� la dispozi�ia organelor de resort recomand�ri valoroase în ceea ce 
prive�te perfec�ionarea metodelor �i formelor de orientare profesional� �i social� a 
tineretului din �colile de cultur� general�, �colile tehnico-profesionale, colegii �i 
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universit��i. Autorul a optat s� nu s� se introduc� în �ar� înv���mântul mediu obligatoriu, 
ca fiecare tân�r s� primeasc� atestat de maturitate. Via�a a ar�tat c� autorul a avut 
perfect� dreptate, deoarece societatea a refuzat Legea cu privire la înv���mântul mediu 
obligatoriu.  

În lucrarea Tineretul de la sate: problemele alegerii profesiei (Chi�in�u, 1981) 
E.Ka� examineaz� schimb�rile care se produc în orientarea profesional� �i 
autodeterminarea social� a tineretului din zonele rurale sub influen�a factorilor sociali 
(obiectivi �i subiectivi). Autorul apreciaz� gradul de înrâurire a acestor factori asupra 
tineretului, interac�iunea lor, problemele care apar în acest domeniu.  

În centrul aten�iei sociologilor de la A%M au fost �i alte teme: Problemele sociale 
ale familiei, Func�ionarea mijloacelor de informare în mas� �i a sistemului de instruire, 
Activitatea întreprinderilor de deservire social� a popula�iei etc. Tot sociologii de la 
A%M au fost acei care au îndeplinit sarcinile organelor de resort din republic�. La acest 
capitol, Sec�ia a efectuat mai mult de 100 de sondaje de opinie, în baza c�rora au fost 
preg�tite rapoarte �tiin�ifice cu recomand�ri �i prezentate institu�iilor care f�ceau 
comanda.  

Procesele de renovare, care decurg în �ara noastr� în ultimii 15 ani, au înaintat în 
fa�a sociologiei sarcini de o deosebit� importan��. Solu�ionarea lor necesit� efectuarea 
unor cercet�ri complexe, bazate pe abord�ri �i aprecieri noi, orientate spre rezolvarea 
problemelor pe care le pune la ordinea zilei societatea, care merge spre o economie de 
pia�� func�ional�. 

Sec�ia de Sociologie, r�spunzând cerin�elor timpului, a realizat, într-o anumit� 
m�sur�, aceste sarcini prin actualizarea tematicii, aplicarea metodelor noi de cercetare, 
petrecerea unor cercet�ri sociologice (în acela�i rând �i a sondajelor de opinie) cu ajutorul 
studen�ilor de la UAM, ASEM,USM. Au fost realizate urm�toarele proiecte: 

1. Problemele dezvolt�rii sferei sociale în Republica Moldova. 
2. Satul în perioada de tranzi�ie la economia de pia��. 
3. Politica Social� �i problemele amelior�rii calit��ii vie�ii popula�iei. 
4. Problemele perfec�ion�rii managementului social în complexul 

agroindustrial al Republicii Moldova: aspecte sociale. 
5. Cauzele sociale ale absenteismului electoral (or. Chi�in�u).  
Realizând aceste proiecte, Sec�ia a petrecut mai mult de 20 sondaje sociologice, 

focus-grupuri, a efectuat content-analiza presei periodice, a analizat informa�ia statisticii 
oficiale etc. În baza acestor cercet�ri au fost publicate mai mult de 40 de monografii, 
peste 300 de articole �tiin�ifice, materiale în presa periodic�, la Radio �i TV. Printre 
aceste publica�ii se eviden�iaz� monografiile: 

1. A.Timu�. Perfec�ionarea politicii sociale – imperativul timpului. - Sibiu-
Chi�in�u, 2001. 

2. Politica social� �i problemele amelior�rii calit��ii vie�ii. - Chi�in�u, 2002. 
3. V.Blajco. Tineretul Moldovei: particularit��ile socializ�rii în societatea 

contemporan�. - Chi�in�u, 2003. 
4. Ameliorarea s�n�t��ii �i modului de via�� al popula�iei: probleme sociale. 

Chi�in�u, 2003. 
În baza materialelor cercet�rilor sociologice au fost preg�tite �i expediate 

organelor de resort d�ri de seam� cu recomand�ri practice. Aceste materiale au fost 
apreciate pozitiv de c�tre institu�iile respective, îns� mijloace pentru desf��urarea unor 
cercet�ri ample nu au fost atribuite Sec�iei. Membrul corespondent al A%MA.Timu� a 
elaborat programul cercet�rii „Problemele dezvolt�rii gospod�riilor ��r�ne�ti”, la care au 
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fost anexate instrumentariile cercet�rii. Aceste materiale au fost prezentate în parlamentul 
RM, îns� n-a urmat nici o reac�ie din partea legislatorilor. 

În prezent, în cadrul Sec�iei activeaz� 11 colaboratori: 4 doctori habilita�i, dintre 
care A.Timu� este membru corespondent al A%M, 4 doctori în sociologie, 1 inginer-
programator, 1 laborant.  

Preg�tirea cadrelor a fost �i r�mâne o prioritate a sec�iei de Sociologie. Din 1990 �i 
pân� în prezent la Consiliul de sus�inere a tezelor de doctor �i doctor habilitat, care 
func�ioneaz� în cadrul IFS%P al A%M �i-au ap�rut tezele �i au devenit doctori (dr.hab.) 
circa 20 de competitori. Numai prof. A.Timu� în perioada 1970-2006 a preg�tit 50 de 
doctori �i doctori habilita�i în sociologie. Ast�zi î�i fac studiile la doctorantur� 7 
persoane. Pe viitor se prevede ca în fiecare an s�-�i sus�in� tezele lor �tiin�ifice la 
sociologie 2-3 doctoranzi. 

Transform�rile care se produc în societate se cer a fi explicate �tiin�ific, se simte 
necesitatea efectu�rii unor investiga�ii complexe, care ar fi urmate de recomand�ri 
�tiin�ifice, iar utilizarea lor ar putea contribui la minimizarea efectelor negative ale 
reformelor. Îns� cercet�rile sociologice au încetat s� mai fie finan�ate din buget. Exist� 
necesitatea de a l�rgi contactele de colaborare a Sec�iei de Sociologie cu savan�i din alte 
��ri, pentru a studia literatura de specialitate, de a lua cuno�tin�� de activitatea colegilor 
str�ini. 

*inând cont de nevoile sociale �i poten�ialul creativ al Sec�iei de Sociologie, ar fi 
ra�ional ca aceast� unitate s� constituie baza organizatoric� a serviciului sociologic în 
Republica Moldova la care s� fie adaptate unele structuri noi, localizate în principalele 
zone economico-geografice ale ��rii cu câte un consultant-coordonator în fiecare din ele, 
care ar intra în structura statelor Sec�iei �i operatorii din teren coopta�i pe baz� de 
contract. În a�a fel, la cele 11 unit��i ale Sec�iei s-ar mai ad�uga trei colaboratori titulari 
�i circa 30 de operatori netitulari repartiza�i uniform pe teritoriul Republicii Moldova �i 
antrena�i în realizarea sondajelor sociologice preconizate. 

În scopul finan��rii investiga�iilor se vor efectua calculele respective referitoare la 
costul fiec�rei cercet�ri care urmeaz� s� fie întreprins�. L�rgirea ariei �i ridicarea 
eficien�ei cercet�rilor sociologice în mare m�sur� va depinde de modul cum aceste 
investiga�ii vor fi finan�ate, cum savan�ii vor fi aproviziona�i cu utilaje �i echipament, cât 
de s�n�tos va fi mediul lor de crea�ie �i cum cercet�torii vor fi remunera�i. Nu trebuie de 
uitat c� actualizarea tematicii cercet�rilor sociologice r�mâne o condi�ie obligatorie 
pentru investiga�iile de ori�ice nivel. 
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SEC*IA %TIIN*E POLITICE: RETROSPECTIV& %I ACTUALITATE 
 

Sec�ia %tiin�e Politice reprezint� una din subdiviziunile structurale ale Institutului 
de Filosofie, Sociologie �i %tiin�e Politice, activitatea investiga�ional� a c�reia este axat� 
pe cercetarea diverselor aspecte ale vie�ii politice a societ��ii contemporane. Func�ionarea 
sec�iei în atare dimensiune a început în anul curent, în urma reorganiz�rii fostului Institut 
de Filosofie, Sociologie �i Drept, conform m�surilor de optimizare a infrastructurii sferei 
�tiin�ei �i inov�rii. Pân� mai odinioar� spectrul preocup�rilor investiga�ionale ale Sec�iei 
includea un cerc mai larg de probleme care se refereau nu numai la domeniul politologiei, 
dar �i al filosofiei sociale. Îngustarea actual� a ariei de cercet�ri din cadrul Sec�iei este 
condi�ionat� de stabilirea unor limite ale specializ�rii subdiviziunilor Institutului nou 
creat, precum �i de necesitatea concentr�rii eforturilor colectivului Sec�iei în direc�ia 
studierii aprofundate a politicului ca domeniu de activitate uman�. În condi�iile 
transform�rilor cardinale, anume politicul se impune pe prim plan �i anume lui îi revine 
rolul principal în dinamizarea �i modernizarea celorlalte domenii ale vie�ii sociale. Dat 
fiind acest fapt, �tiin�ele politice au menirea de a identifica �i conceptualiza problemele 
de ordin politic, de a contribui la elaborarea solu�iilor privind eficientizarea func�ion�rii 
institu�iilor �i reglarea proceselor din domeniu.  

Pe parcursul celor 30 de ani de activitate �tiin�ific� ca subiect distinct mai întâi al 
Sec�iei de Filosofie �i Drept, iar din 1991 al Institutului de Filosofie, Sociologie �i Drept, 
problematica cercet�rilor �tiin�ifice ale colectivului Sec�iei, precum �i denumirea ei a 
suportat o serie de modific�ri esen�iale în dependen�� de imperativele timpului. 

Astfel, începutul activit��ii sectorului din momentul cre�rii în 1976 era legat de 
studierea legit��ilor func�ion�rii �i dezvolt�rii socialismului în concordan�� cu obiectivele 
de program ale partidului de guvern�mânt �i teoria marxist-leninist� din perioada 
respectiv�. 

În aceast� ordine de idei, tematica �i orientarea cercet�rilor sectorului din acea 
perioad� purta în mare m�sur� un caracter ideologizat pronun�at, ca de altfel �i activitatea 
întregului colectiv al Sec�iei de Filosofie �i Drept. O aten�ie deosebit� în perioada de 
referin�� era acordat� studierii urm�toarelor probleme: unitatea �i condi�ionarea reciproc� 
a proceselor form�rii omogenit��ii sociale, legit��ile form�rii �i dezvolt�rii culturii 
rela�iilor sociale, inclusiv în familia moldoveneasc�, influen�a proceselor integra�ionale 
asupra schimb�rii caracterului �i con�inutului muncii agricole. În baza cercet�rilor 
sociologice au fost studiate aspectele social-culturale ale urbaniz�rii, rolul colectivelor de 
munc� ale întreprinderilor industriale în formarea culturii muncitorilor, probleme ale 
timpului liber al lucr�torilor din industrie, ale educa�iei tineretului, ale dezvolt�rii culturii 
politice a tineretului etc. Din publica�iile acelor ani vom men�iona „*������ 	 
���	%��	� ������!	# ���	'” (1971), „&� ���	 ! ���!��������� 
!�����	��	"��!��� ��������” ale academicianului D.Ursul; monografiile 
„)��	��	��	"��!�
 �����	���	
 	 ����	�	� !��$����” (1976), „)������� ����
. 
4�! �� ��� 	����$����” (1978), „���	����������' !����!�	� 	 !��$���� 
����"���” (1982) ale N.Pobeda; „Dezvoltarea liber� a fiec�ruia” (1980), 
„6�������	����� �������� �� ���� 	 ����	�����	� ����������� ����	��' 
�	"����	” (1984) ale lui Al.Ro�ca; „)��������	� 	 ����	�	� ���$�!�' 
	�����	����		 � )�����!�' +����		” (1974) de V.Corbu, „7���!��� 	 
����%��	� ���� ������	!�� ���������8�����# ����	�����	' �� ��	���� 
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+))*” (1984) de P.Varzari, „����	��	"��!�� 	 	�������	����$��� ����	���	� 
���$�!�' �����%	” (1986) de E.Balan, monografia colectiv� „6�������	����� 
�������� 	 �����8���������	� �����������# ����8��	' �� ����” (1979). 

Lucr�rile de referin�� enumerate mai sus, ca rezultat al activit��ii de cercetare a 
unui colectiv de profesioni�ti de înalt� calificare în domeniul �tiin�elor sociale, au devenit 
ast�zi deja istorie. E vorba aici �i de istoria societ��ii noastre în ansamblu. Privind critic 
de pe pozi�iile zilelor de ast�zi, istoria nu poate fi nici anulat�, nici ref�cut� �i nici 
transcris�. Ea poate fi doar studiat�, inten�ionând de a extrage din fapte, evenimente �i 
aprecierea lor obiectiv� acel gr�unte ra�ional �i înv���minte pentru viitor care ar aduce un 
folos în cauza noastr� comun� de edificare a unei societ��i democratice �i prospere. Prin 
urmare, în opinia noastr�, acestea �i multe alte publica�ii de odinioar� ale cercet�torilor 
sectorului comunism �tiin�ific, care se refer� la epoca socialist�, la ora actual� au devenit 
deja un obiect de studiu �tiin�ific, capabil de a reproduce în mod obiectiv �i chibzuit 
tabloul veridic al trecutului istoric care dezv�luie, în baza unui bogat material factologic, 
caracterul rela�iilor sociale din acea perioad�. 

În anii urm�tori, odat� cu începerea schimb�rilor cardinale, noua realitate social� 
înainteaz� pe prim plan probleme noi care necesit� o con�tientizare profund �tiin�ific�, o 
c�utare minu�ioas� de c�i eficiente de solu�ionare a lor, de prognozare a evolu�iei noilor 
procese social-economice, care �i-au luat startul la finele secolului trecut. Aceasta a 
contribuit la faptul c� sectorul a p��it pe un f�ga� nou de activitate investiga�ional�. În 
conformitate cu atare priorit��i a suportat modific�ri corespunz�toare �i denumirea 
sectorului, care varia de la o denumire la alta în decursul ultimelor dou� decenii de 
func�ionare a acestuia. 

Astfel, la finele anilor '80 ai secolului trecut, în a�a-zisa perioad� a restructur�rii, 
sec�ia se numea Sec�ia de probleme social-politice ale socialismului �i executa, 
corespunz�tor, tema de plan: „Rolul factorului uman în atingerea unei st�ri calitative noi 
a societ��ii socialiste”. Colectivul a reac�ionat imediat la imperativul timpului, 
inten�ionând s� mearg� în pas cu noile realit��i, r�spunzând astfel la noile schimb�ri 
radicale din societate, selectând din ea problemele mai stringente care au ap�rut pe 
parcurs. Totu�i, o acuitate �i activitate deosebit� a c�p�tat problematica investiga�ional� a 
Sec�iei dup� ob�inerea de c�tre Moldova în anul 1991 a statutului de stat independent �i 
suveran �i în leg�tur� cu p��irea republicii pe f�ga�ul dezvolt�rii economiei de pia�� �i al 
democratiz�rii vie�ii sociale. Concomitent a fost schimbat� �i denumirea sec�iei (Sec�ia 
Probleme teoretice ale Dezvolt�rii Sociale) care avea s� reflecte necesit��ile vitale de a 
con�tientiza profund în plan �tiin�ifico-teoretic transform�rile cardinale care se produceau 
la începutul anilor '90 ai secolului XX în via�a societ��ii noastre. Aceast� perioad� de 
cotitur� în timp a influen�at în mod sim�itor problematica de cercetare �tiin�ific� care era 
determinat� de cerin�ele majore ale dezvolt�rii social-politice a ��rii noastre ca stat 
suveran �i independent �i care, în fond, deschidea o nou� fil� în istoria activit��ii de 
cercetare a colectivului �tiin�ific în cauz�. 

În perioada 1991-1993, colectivul Sec�iei lucreaz� asupra temei „Rena�terea 
na�ional� – baz� a afirm�rii independen�ei Moldovei”, apoi au urmat „Probleme actuale 
ale evolu�iei sociale” (1994-1995), „Stratificarea social� în Republica Moldova” (1996-
1997, „Probleme actuale ale echit��ii �i integr�rii sociale în republica Moldova” (1998-
1999). În aceast� perioad� denumirea sec�iei a suportat din nou unele modific�ri, fapt 
care a fost determinat de necesitatea consolid�rii aspectului politologic al cercet�rilor 
efectuate, de oportunitatea c�ut�rii unor c�i noi de aplicare practic� a rezultatelor 
cercet�rilor �tiin�ifico-teoretice întru rezolvarea optimal� a problemelor stringente ale 
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vie�ii sociale. În aceast� ordine de idei, investiga�iile �tiin�ifice ale colectivului au ob�inut 
un nou contur, care reiese din îns��i denumirea sec�iei, �i anume Sec�ia Filosofie Social� 
�i Politologie. 

Sec�ia a activat în aceste limite investiga�ionale în cadrul Institutului de Filosofie, 
Sociologie �i Drept din anul 1999 pân� în anul 2005, orientându-�i activitatea de 
cercetare a unor astfel de teme actuale precum: „Perfec�ionarea dezvolt�rii durabile a 
Republicii Moldova: aspecte social-politice, ecosociale �i spirituale” (1999-2001) �i 
„Con�tiin�a social� în perioada de tranzi�ie” (2002-2005). 

A�adar, aria de cercetare a Sec�iei a inclus un spectru larg de probleme actuale ce 
�in de analiza profund� �tiin�ific� a st�rii de lucruri în domeniul situa�iei social-politice a 
societ��ii moldave, de tendin�ele proceselor care au derulat în societatea contemporan� 
aflat� în curs de tranzi�ie. În prim plan de studiu s-au situat: problema conflictelor, 
rena�terea na�ional�, stratificarea �i polarizarea noilor democra�ii în societ��ile post-
comuniste, multiculturalismul, concilierea interetnic�, realizarea principiilor echit��ii 
sociale în cadrul proceselor de privatizare. S-au efectuat cercet�ri privind edificarea 
cadrului teoretico-metodologic de investigare a ora�ului �i satului ca elemente ale unui 
sistem integru, s-a elaborat concep�ia proceselor integrative în sistemul „ora�-sat” �i s-a 
definit rolul acestor procese în crearea condi�iilor propice dezvolt�rii capitalului uman. 

În paralel au fost studiate problemele privind dezvoltarea sociocultural� a 
popula�iei republicii, inclusiv a tineretului, s-a întreprins cercetarea rolului obiectului �i 
subiectului în activizarea factorului uman etc. Lucr�ri de referin��: „��9�!�	���� 	 
���9�!�	���� � ����8��	� ���	��$��' �!�	�����	 �	"����	” (Al.Ro�ca, 1991), 
„Societatea între conciliere �i conflict. Cazul Republicii Moldova” (A.Pascaru, 2000), 
„;	����	!� ��%���	����$��# ����8��	' 	 ��	�! 	# �����8���������	
” 
(E.Balan, V.Gu�u, 1991), „+����%$ ����: ����$����$ 	 ������!�	��” (A.Pascaru, 
1990), „Sociologia organiza�iilor” (A.Pascaru, 1998), „��� 	 �������� �!�	�	���		 
"�����"��!��� ��!���� � ���$�!�� #��
'����” (P.Varzari, 1989), „Sfera muncii: 
problema organiz�rii poten�ialului uman” (P.Varzari, 1995). 

Activitatea de cercetare a cuprins �i diferite teorii privind dezvoltarea societ��ilor 
contemporane, procesele de diferen�iere �i coeziune social� în perioada de tranzi�ie, 
condi�iile dezvolt�rii durabile �i edific�rii societ��ii civile, corela�ia dintre democra�ie, 
libertate �i egalitate social�, valorile politice contemporane �i procesele interetnice, s-au 
f�cut cercet�ri în domeniile istoriografice americane vizavi de tranzi�ia postcomunist�, în 
special în Moldova, cultura spiritual� �i rela�iile interconfesionale. Rezultatele 
investiga�iilor asupra acestor probleme �i-au g�sit reflectare în urm�toarele lucr�ri 
monografice �i edi�ii de caracter didactic: „Studiu în �tiin�a politicii” (Al.Zavtur, 
P.Varzari, G.Pîr�ac, T.Tomozei, 2001), „Politologie” (Al.Zavtur, 2000), „<��%���!�� 
�������� � *������	!� +�����: �����
�	�, ��������, ������!�	��” (V.Anikin, 
2000), „Etiologie” (P.Varzari, 2003), „Elita Politic� �i societatea” (P.Varzari, 
Al.Zavtur, G.Pîr�ac, 2000), „R�spunderea statelor �i persoanelor în dreptul interna�ional 
public” (V.Juc, 2004), „���#� 	 ������
��� �����	!	 �����������' ���!�	” 
(G.Rogovaia, 2000).  

În ultimii ani, în câmpul investiga�iilor s-au aflat probleme legate de rolul 
con�tiin�ei sociale în condi�iile actuale, diverse forme de manifestare a con�tiin�ei 
(con�tiin�a etnic�, con�tiin�a civic�, con�tiin�a politic�, con�tiin�a religioas� etc.), 
surprinse într-o alocare sistematic� �i analizate în contextul perioadei de tranzi�ie, 
relevându-se schimb�rile esen�iale intervenite în mentalitatea �i comportamentul 
popula�iei, acestea din urm� fiind examinate la nivel general-na�ional �i de grup. A fost 
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scos în relief caracterul diversificat al con�tiin�ei sociale, condi�ionat de pluralismul 
politic, economic �i ideologic propriu unei societ��i în curs de modernizare. Rezultatele 
acestei investiga�ii, finisate recent, au fost reflectate în mai multe articole publicate în 
diferite reviste �tiin�ifice �i culegeri tematice. 

De men�ionat c� dificult��ile �i perturb�rile sociale care au atins �i domeniul 
�tiin�ei în perioada de tranzi�ie, ce s-a dovedit a fi la aceast� etap� a dezvolt�rii sociale 
una din cele mai sensibile sfere ale existen�ei umane, au influen�at în mare m�sur� �i 
activitatea de cercetare a colectivului Sec�iei. Având menirea de a reac�iona prompt la 
problemele cele mai acute �i dureroase ale dezvolt�rii social-politice, colectivul Sec�iei s-
a inclus în procesul de studiere a temelor de prim� importan�� pentru aceast� perioad� a 
dezvolt�rii societ��ii, în c�utarea c�ilor eficiente de ie�ire din situa�iile de criz� �i 
conflictuale, în tendin�a de a atrage aten�ia societ��ii fa�� de valorile fundamentale ale 
societ��ii, de a trasa direc�iile cele mai optimale, fundamentate �tiin�ific, în vederea 
ob�inerii stabilit��ii �i asigur�rii dezvolt�rii durabile a societ��ii, de promovare eficient� a 
reformelor democratice. 

Îns�, sc�derea prestigiului �tiin�ei în general �i a activit��ii �tiin�ifice, în particular, 
reducerea finan��rii �tiin�ei, care au condus la limita de supravie�uire a �tiin�ei �i respectiv 
a unor colective întregi de cercet�tori �tiin�ifici, precum �i pe unii reprezentan�i aparte ai 
lor, deversarea cadrelor �tiin�ifice din sfera activit��ii investiga�ionale nu au permis în 
m�sur� deplin� de a consolida rezultatele cercet�rilor �tiin�ifice ale sectorului. 

Cu toate acestea, în pofida faptului c� în aceast� perioad� de timp Sec�ia n-a 
izbutit s� publice monografiile colective de plan (din motive financiare), totu�i 
investiga�iile �tiin�ifice ale membrilor Sec�iei �i-au g�sit reflectare într-o serie de articole 
�i teze �tiin�ifice care au fost publicate în diferite culegeri tematice �i reviste �tiin�ifice, 
inclusiv �i în edi�iile de peste hotare (în România, Polonia, Ungaria, Bulgaria, Rusia, 
Ucraina, SUA etc.), precum �i într-o serie întreag� de comunic�ri la diverse conferin�e 
�tiin�ifice �i �tiin�ifico-practice republicane �i interna�ionale. E necesar de a men�iona c� 
atare produc�ie �tiin�ific� nu cedeaz� defel prin calitatea ei �i prin profunzimea 
invesiga�ional� edi�iilor fundamentale monografice, ba din potriv�, le dep��e�te prin 
laconismul s�u, prin prospe�ime �i actualitate imediat�, prin dinamism, prin capacitate de 
a reac�iona, prin formele concise ale expunerilor la schimb�rile rapide ale realit��ilor 
înconjur�toare, care se produc uneori spontan �i imprevizibil în via�a social-politic� din 
�ar� �i din lume în ansamblu. 

Componen�a colectivului Sec�iei în decursul acestui timp a suportat de asemenea 
diverse schimb�ri. La ora actual� în Sec�ie continu� s� activeze doar trei cercet�tori 
�tiin�ifici care au lucrat în acest colectiv de la începutul existen�ei lui. Ace�ti cercet�tori, 
posedând o impun�toare experien�� de cercetare �tiin�ific�, au adus un aport considerabil 
în activitatea Sec�iei Institutului, a �tiin�ei politice autohtone, a celei universale. Merge 
vorba despre Alexandru Ro�ca, academician, doctor habilitat în filosofie, om emerit al 
Republicii Moldova, academician coordonator al Sec�iei %tiin�e Umanistice a Academiei 
de %tiin�e a Moldovei, autor a peste 200 de lucr�ri �tiin�ifice, inclusiv 4 monografii, 5 
bro�uri �i o serie de compartimente în lucr�ri colective. La moment în Sec�ie activeaz� 
urm�torii cercet�tori califica�i: Alexandru Zavtur, membru corespondent al A.%.M., 
doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, cercet�tor �tiin�ific principal, autor a 
peste 200 de lucr�ri �tiin�ifice; Ion Rusandu, doctor în filosofie, cercet�tor �tiin�ific 
coordonator, autor a circa 30 de lucr�ri �tiin�ifice, dintre care 3 monografii; Victor Juc, 
doctor în filosofie, conferen�iar cercet�tor, autor a peste 130 de lucr�ri �tiin�ifice, dintre 
care 3 monografii, 3 capitole în culegeri colective;  Vladimir Anikin, doctor habilitat în 
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�tiin�e politice, conferen�iar cercet�tor, autor a peste o sut� de articole �tiin�ifice, inclusiv 
3 monografii, 2 bro�uri �i un manual; Pantelimon Varzari, doctor în filosofie, profesor 
universitar, autor a peste 120 de lucr�ri �tiin�ifice, inclusiv 3 monografii, 8 bro�uri �i 2 
manuale; Elena Balan, doctor în �tiin�e politice, cercet�tor �tiin�ific superior, autor a circa 
80 lucr�ri �tiin�ifice, dintre care o monografie �i 2 bro�uri; Galina Rogovaia, doctor în 
filosofie, cercet�tor �tiin�ific superior, conferen�iar universitar, autor a circa 50 de lucr�ri 
�tiin�ifice, inclusiv 2 monografii �i 1 bro�ur�; Tatiana Zemba, doctor în istorie, cercet�tor 
�tiin�ific superior, participant� la Programul Regional de Schimb %tiin�ific (RSEP) �i la 
Programul de Schimb Academic Fulbright, autorul unei monografii �i a peste 60 de 
articole �i comunic�ri �tiin�ifice; Lilia Braga, doctor în filosofie, cercet�tor �tiin�ific 
superior, autor a unei bro�uri �i peste 40 de articole �tiin�ifice. 

Conduc�tor permanent al Sec�iei subdiviziuni �tiin�ifice a Institutului de Filosofie, 
Sociologie �i %tiin�e Politice de la momentul �i în decursul celor 30 de ani de activitate a 
fost academicianul Alexandru Ro�ca. Sub conducerea constructiv� a domniei sale, de la 
fondarea sectorului �i în continuare s-a constituit �i activeaz� un colectiv bine închegat de 
cercet�tori care abordeaz� cele mai actuale �i mai stringente probleme ale 
contemporaneit��ii în aspect politologic. În acest r�stimp sub conducerea permanent� a 
academicianului Alexandru Ro�ca s-a conturat �i s-a cristalizat elaborarea �i realizarea 
conceptual� a temelor investiga�ionale, au fost trasate direc�iile magistrale ale cercet�rilor 
�tiin�ifice ale Sec�iei în întregime �i ale fiec�rui cercet�tor �tiin�ific în parte, s-a �lefuit �i 
perfectat încontinuu profesionalismul �i calitatea cercet�rilor �tiin�ifice ale membrilor 
colectivului, s-a constituit �i dezvoltat în ascenden�� �coala �tiin�ific� de cercetare a 
problemelor fundamentale social-politice care persist� în societatea contemporan�. 

Actualmente, Sec�ia este condus� de Pantelimon Varzari. În baza Sec�iei în anul 
2003 a fost fondat �i activeaz� pân� la ora actual� Consiliul Specializat de sus�inere a 
tezelor de doctorat �i de doctor habilitat în �tiin�e politice la specialitatea „Teoria, 
metodologia �i istoria politologiei: institu�ii �i procese politice” (23.00.01), func�ioneaz� 
în permanen�� Seminarul metodologic de profil, care exercit� o serie de func�ii auxiliare 
în procesul de preg�tire a tezelor pentru sus�inere. În perioada de referin�� în cadrul 
Consiliului Specializat au fost sus�inute 4 teze de doctor �i 1 de doctor habilitat în �tiin�e 
politice. În momentul de fa�� membrii sec�iei (academicianul Alexandru Ro�ca, membrul 
corespondent Alexandru Zavtur, doctorul în filosofie Pantelimon Varzari) efectueaz� 
conducerea �tiin�ific� de înalt� calificare a tezelor doctoranzilor �i competitorilor, care î�i 
fac studiile în acest domeniu. 

Membrii Sec�iei, în persoana domnilor P.Varzari, V.Anikin �i V.Juc activeaz� în 
calitate de profesori universitari într-o serie de Institu�ii de înv���mânt superior din or. 
Chi�in�u (USM, ULIM, Academia european� liber� etc.). Concomitent cercet�torii 
�tiin�ifici ai Sec�iei particip� la emisiunile Radio-TV, public� articole în presa periodic�, 
activeaz� în calitate de voluntari pe lâng� ambasada SUA în Moldova (Tatiana Zemba) �i 
în cadrul Biroului Rela�ii interetnice de pe lâng� Guvernul Republicii Moldova (Galina 
Rogovaia) etc. 

Activitatea Sec�iei %tiin�e Politice în componen�a IFS%P al A.%.M. deschide o 
nou� fil� în istoria acestei institu�ii �tiin�ifice de frunte din republic�. Promovând cele mai 
înaintate tradi�ii de cercetare �tiin�ific�, acumulate pe parcursul celor 30 de ani de 
activitate, va continua �i în viitor s� ating� noi culmi în munca de cercetare �tiin�ific� 
întru prosperarea Academiei Na�ionale, a �tiin�ei na�ionale �i a Republicii Moldova în 
întregime. 
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Actualmente, r�spunzând exigen�ilor vremii, colectivul Sec�iei %tiin�e Politice a 
început lucrul asupra unei noi teme investiga�ionale, planificate pentru o perioad� de 3 
ani (anii 2006-2008) cu genericul: „Eficientizarea sistemului politic �i asigurarea 
coeziunii sociale în Republica Moldova din perspectiva integr�rii europene”. 

Actualitatea �i importan�a teoretico-�tiin�ific� �i aplicativ� a acestei teme pentru 
destinele republicii este de net�g�duit. 

Func�ionarea eficient� a sistemului politic, în cadrul c�ruia decurge via�a politic� a 
societ��ii, are loc conducerea, reglarea �i realizarea puterii �i rela�iilor politice, constituie 
condi�ia primordial� a coeziunii sociale, ce se impune pe prim plan în orice societate 
democratic�, dar mai ales în societ��ile în curs de modernizare. Menirea conducerii 
politice a treburilor publice const� în edificarea cadrului organiza�ional al întregii 
societ��i, în crearea condi�iilor optimale privind men�inerea ordinii, dezvoltarea 
economico-social� stabil�, evitarea conflictelor sociale etc. Eficacitatea conducerii 
politice este determinat� de echilibrul dintre stabilitate �i schimb�ri. 

Statornicit în baza Constitu�iei, a altor legi �i acte normative, actualul sistem 
politic al Republicii Moldova urmeaz� s� se perfecteze în continuare �i s�-�i sporeasc� 
eficacitatea func�ion�rii pentru a contribui mai din plin satisfacerea intereselor general-
na�ionale, particulare (de grup) �i individuale ale cet��enilor, la consolidarea social� �i la 
dezvoltarea durabil� a ��rii. La etapa actual� a dezvolt�rii sale sistemul politic al societ��ii 
moldave reclam� necesitatea sporirii substan�iale a gradului de angrenare, de conexiune 
�i interac�iune a elementelor sale constitutive, de conlucrare a lor în baza principiilor 
democratice �i a valorific�rii experien�ei ��rilor europene avansate. *inând cont de cele 
expuse mai sus, e de men�ionat c� în condi�iile actuale problema sporirii eficacit��ii 
sistemului politic devine una dintre cele mai acute �i importante probleme ale dezvolt�rii 
sociale a ��rii noastre.  

Cercetarea preconizat�, care va consta în analiza complex�, coerent� �i 
multiaspectual� a problemelor privind eficientizarea func�ion�rii sistemului politic �i 
sporirea rolului acestuia în asigurarea coeziunii sociale, va �ine cont atât de 
interdependen�a real� dintre politic �i social în condi�iile specifice ale perioadei de 
tranzi�ie, cât �i de rigorile politice �i sociale ale procesului de integrare european�. În 
mod necesar vor fi analizate problemele privind organizarea, coordonarea �i reglarea 
raporturilor din cadrul sistemului politic al societ��ii noastre tranzitive; identificate 
obiectivele majore privind democratizarea �i eficientizarea func�ion�rii sistemului politic 
în corespundere cu condi�iile de integrare european�; determinate obiectivele privind 
sporirea rolului statului ca element central al sistemului politic; definite condi�iile fiec�rei 
for�e politice importante în particular; identificat� corela�ia între politic �i social în 
condi�iile tranzi�iei; c�ile �i modalit��ile de asigurare a coeziunii sociale în lumina 
rigorilor de integrare european�, examinat rolul fiec�rui component important al 
sistemului politic în consolidarea social� etc. 

Dat fiind caracterul complex �i fundamental–aplicativ al lucr�rii proiectate, 
rezultatele vor oferi o imagine de ansamblu cât mai clar� �i mai conving�toare cu putin�� 
a activit��ilor practice, pe care le vor desf��ura organele de resort în domeniile 
investigate. Rezultatele ob�inute vor furniza suporturi conceptuale �i orient�ri practice în 
elaborarea de c�tre guvernan�i a strategiilor privind stabilitatea vie�ii politice ca premis� 
fundamental� a asigur�rii coeziunii sociale �i a avans�rii ��rii noastre spre standarde 
europene de trai. 
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CENTRUL DE CERCET&RI MEDICALE 
%I SOCIO-DEMOGRAFICE ALE FAMILIEI 

 
Centrul de Cercet�ri Medicale �i Socio-Demografice ale Familiei a fost fondat în 

anul 1997 în baza Sec�iei Problemele Sociale ale Familiei din cadrul Institutului de 
Filosofie, Sociologie �i Drept în scopul aprofund�rii cercet�rilor �tiin�ifice în domeniul 
familiei, îndeosebi studiilor interdisciplinare, atragerii speciali�tilor din diferite domenii 
(medicin�, demografie, sociologie �i psihologie) în abordarea problemelor familiale. 

În prezent Centrul este unica institu�ie �tiin�ific� din �ar� care studiaz� în 
complexitate tematica familiei, accentuând activitatea asupra problemelor medico-
sociale, demografice �i socio-psihologice. Poten�ialul �tiin�ific al Centrului constituie 10 
colaboratori �tiin�ifici, inclusiv un academician, 2 doctori habilita�i, 3 doctori în �tiin�e. 

Studierea complex� �i multilateral� a problemelor familiale are o importan�� 
major�, deoarece familia reprezint� un subiect principal al proceselor demografice, 
reproducerea popula�iei fiind în func�ie direct� de situa�ia din sfera rela�iilor conjugale. 
Vârsta la care se formeaz� familia, stabilitatea ei, num�rul de copii n�scu�i condi�ioneaz� 
în mare m�sur� ritmul cre�terii naturale a popula�iei. Societatea creeaz� condi�iile pentru 
func�ionarea familiei, determin� nivelul de trai �i calitatea vie�ii ei. La rândul s�u, familia 
influen�eaz� structura �i organizarea social�, condi�ionând posibilit��ile �i perspectivele 
dezvolt�rii societ��ii. Abordarea sistemic� a familiei permite de a analiza �i a eviden�ia 
problemele din diferite aspecte. Iar importan�a investiga�iilor efectuate este determinat� 
de faptul, c� sistemul indicatorilor sociali ai dezvolt�rii familiei poate servi ca baz� 
pentru elaborarea criteriilor de dirijare �tiin�ific� a proceselor sociale, perfec�ionarea 
politicii demografice statale.  

Pe parcursul activit��ii sale Centrul �i-a concentrat eforturile asupra studierii 
proceselor demografice din Republica Moldova în contextele regional �i european. 
Speciali�tii au acordat o deosebit� aten�ie studiului s�n�t��ii reproductive a popula�iei 
(Gh.Paladi. Realiz�ri în domeniul s�n�t��ii reproductive: eficien�a, riscuri, aspecte etico-
morale în „Buletinul al A%M %tiin�e Medicale”. Nr. 2, 2005), unor probleme ce �in de 
procesul de îmb�trânire demografic�, în special, a s�n�t��ii popula�iei vârstnice (Paladi 
Gh., Penina O. Unele aspecte demografice ale procesului de îmb�trânire a popula�iei în 
Republica Moldova în „Problemele demografice ale popula�iei în contextul integr�rii 
europene”, Chi�in�u, 2005). Cele mai stringente probleme demografice au fost discutate 
în cadrul forurilor �tiin�ifice na�ionale �i interna�ionale. 

În anul 1998 la 6 noiembrie Centrul a organizat conferin�a �tiin�ific� cu genericul 
„Probleme actuale medico-sociale, psihologice �i demografice ale familiei”, care a 
întrunit speciali�ti din diferite domenii din Republica Moldova, România, Rusia �i 
Armenia, în discu�ie fiind puse diverse probleme ce �in de func�ionarea �i dezvoltarea 
institutului familiei, ocrotirea s�n�t��ii mamei �i copilului, planificarea familial�, 
patologia rela�iilor familiale în criteriologia psihiatric�, profilaxia maladiilor, etc. 
Materialele conferin�ei �i-au g�sit reflectare în culegerea de articole „Probleme actuale 
medico-sociale, psihologice �i demografice ale familiei” (red. responsabili acad. 
Gh.Paladi, prof. D.Tintiuc, 1998).  

Transform�rile demografice profunde care se produc în Republica Moldova în 
ultimul deceniu au înaintat necesitatea abord�rii profunde a problemelor demografice: 
sc�derea continu� a sporului natural al popula�iei, condi�ionat� de mic�orarea nivelului 
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natalit��ii, majorarea mortalit��ii �i reducerea duratei vie�ii. La 12 decembrie 2001 
Centrul cu suportul financiar al Funda�iei Soros-Moldova a organizat conferin�a 
�tiin�ific� „Particularit��ile �i tendin�ele proceselor demografice în Republica Moldova” 
la care s-au discutat rolul familiei în dezvoltarea proceselor demografice, particularit��ile 
evolu�iei spa�iului rural, dinamica natalit��ii în aspectul teritorial, problemele s�n�t��ii 
reproductive �i îmb�trânirii popula�iei, unele aspecte ale comportamentului premarital al 
tinerilor, etc. Discu�iile speciali�tilor s-au soldat cu unele propuneri ce �in de ameliorarea 
situa�iei demografice în R.M. Recomand�rile conferin�ei �tiin�ifice au fost înaintate în 
adresa organelor de resort �i luate în discu�ie la �edin�a Guvernului R.M. (ianuarie 2002). 
Materialele conferin�ei au fost editate în culegerea de articole „Particularit��ile �i 
tendin�ele proceselor demografice în Republica Moldova” (Red. acad. Gh.Paladi, 2001).  

Popula�ia, familia, s�n�tatea au fost abordate la Simpozionul Interna�ional 
„Probleme demografice ale popula�iei în contextul integr�rii europene” din 14-15 aprilie 
2005, organizat în comun cu ASEM, cu participarea speciali�tilor din domeniul 
demografiei, economiei, medicinii sociale, sociologiei �i psihologiei din R.M., România, 
Germania, Rusia, Polonia. 

Colaboratorii Centrului au participat la XXV Interna�ional Population Conference, 
IUSSP, Fran�a Tours, 2005 (acad.Gh.Paladi, dr. U.Tabuica) cu prezentarea materialelor 
privind evolu�ia fenomenelor demografice principale (natalitatea, mortalitatea, migra�ia 
popula�iei). 

O aten�ie deosebit� se acord� prognozei demografice a popula�iei. A fost elaborat� 
o proiectare demografic� pentru perioada anilor 2005-2020 în dou� variante: pe grupe de 
vârst� �i pe unit��i administrative ale RM. Au fost studiate efectivul �i structura fluxurilor 
migratorii ale popula�iei în perioada anilor 1990-2004, ceea ce a permis de a eviden�ia 
impactul migra�iei, îndeosebi a migra�iei de munc�, asupra situa�iei demografice actuale 
�i în perspectiv�, pân� în anul 2030 (prof. C. Matei). 

În aten�ia cercet�torilor Centrului sunt problemele ce �in de sociologia familiei. S-
au studiat particularit��ile comportamentului premarital al tinerilor, problema 
concubinajului �i na�terilor extraconjugale, factorii ce favorizeaz� formarea familiilor 
incomplete, unele aspecte ale calit��ii vie�ii familiei de �omeri, familia cu copil 
handicapat. În anii 2004-2005 a fost realizat studiul sociologic la tema „Influen�a 
migra�iei de munc� asupra stabilit��ii rela�iilor conjugale”. Rezultatele ob�inute au permis 
de a contura unele tendin�e în dezvoltarea institutului familiei determinate de migra�ia de 
munc� în mas� a popula�iei (dr. O. Gagauz).  

Pe parcursul a mai multor ani în cadrul Centrului se studiaz� diferite aspecte 
psihologice ale familiei: toleran�a în familie, identitatea etnic� �i socializarea 
adolescen�ilor �i tinerilor. O aten�ie deosibit� se acord� problemelor psihologice ale 
familiilor migran�ilor de munc�, îndeosebi aspecte ce �in de transform�rile rela�iilor 
p�rin�i - copii (dr.I.Caunenco, L.Ga�per). 

Sunt ob�inute unele rezultate �tiin�ifico-metodice în studierea form�rii identit��ii 
etnice în familie, o problem� de actualitate major� în contextul proceselor etnice din 
R.M. Au fost aprobate experimental un �ir de metode valabile din punct de vedere 
regional. O aten�ie sporit� se acord� implement�rii în practic� a rezultatelor �tiin�ifice 
ob�inute. Activit��ile practice (treningurile psihologice, mesele rotunde) au fost efectuate 
în diferite ora�e ale RM (Comrat, Sîngerei, Chi�in�u, Rîbni�a, 2001-2005). Activit��ile 
practice efectuate au demonstrat un interes sporit din partea adolescen�ilor, necesitatea 
educa�iei multiculturale, precum �i educa�ia toleran�ei interfamiliale. 
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 Rezultatele ob�inute în urma studiului au fost prezentate la diferite conferin�e 
interna�ionale: Internationalization, Cultural Difference and Migration. Challenges and 
perspectives of Intercultural education. Magdeburg; Germania, 2005 (dr.I.Caunenco, L. 
Ga�per), _
���� {������������ ������� ���������� «�
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��», ����#��, $�		��, 2005. 

Colaboratorii Centrului particip� activ în realizarea diferitelor granturi �tiin�ifice 
cu suportul financiar al Funda�iei Soros-Moldova, PNUD-ului, Fondului Ebert. În anii 
2001-2002 Centrul a realizat un proiect de grant la tema „Calitatea vie�ii familiilor din 
grupurile de risc (cu bolnavi de tuberculoz�, maladii oncologice �i cu copii handicapa�i”, 
cu sus�inerea financiar� a Consiliului Suprem Pentru %tiin�� �i Dezvoltare Tehnologic�. 
Rezultatele ob�inute în urma studiului realizat au permis de a elabora unele recomand�ri 
privind perfec�ionarea asisten�ei medicale �i sociale a familiilor în cauz�.  

În aten�ia speciali�tilor Centrului se afl� �i problema violen�ei, îndeosebi impactul 
violen�ei domestice asupra copiilor �i adolescen�ilor. Studiul realizat în anul 2003 a scos 
în eviden�� factorii ce favorizeaz� comportamentul violent în familie, metodele de 
educa�ie a adolescen�ilor în func�ie de tipul familiei, influen�a televiziunii asupra 
comportamentului deviant (V.Golub, L.Rustanovici). 

În anul 2005 a fost editat� monografia colectiv� „Familia: probleme sociale, 
demografice �i psihologice” (colegiul de redac�ie: acad. Gh.Paladi, dr.O.Gagauz), care a 
fost consacrat� celor mai stringente probleme ce �in de func�ionarea �i dezvoltarea 
institutului familiei în societate tranzitiv�. 

Centrul colaboreaz� cu diferite institu�ii de profil atât din RM, cât �i din 
str�in�tate: USMF „N.Testemi�anu”, Centrul de S�n�tate Public� �i Management Sanitar, 
Institutul de Management (Bucure�ti), Institutul Na�ional de Cercet�ri Demografice 
(INED, Paris), Institutul de Etnografie al A.%. Române, Universitatea de Stat din 
Moscova (catedra psihologie).  

În cadrul Centrului au fost organizate câteva mese rotunde, care au întrunit 
speciali�tii preocupa�i de tematica familial� pentru discutarea unor probleme actuale, 
schimbul de opinii �i experien��, elaborarea unor concluzii �i recomand�ri în adresa 
organelor de conducere. S-au abordat temele: Promovarea dialogului intercultural – 
dezvoltarea toleran�ei, Violen�a copiilor în familie, Societatea �i îmb�trânirea popula�iei: 
oportunit��i �i sarcini.  

În aten�ia speciali�tilor Centrului se afl� problema realiz�rii în practic� a 
rezultatelor ob�inute în cercet�ri �tiin�ifice �i populariz�rii lor. Sunt elaborate un �ir de 
prelegeri în domeniul sociologiei, asisten�ei sociale, psihologiei vârstelor. Au fost 
publicate articole în presa republican�: „Îmb�trânirea demografic� un fenomen 
îngrijor�tor ce se cere a fi în aten�ia tuturor”, acad.Gh.Paladi (Moldova Suveran�, 2005), 
„Un copil care ar putea avea cinci p�rin�i”, acad. Gh. Paladi (Literatura �i arta, 2005), 
„S�n�tatea mân� cu mân� cu natalitatea”, dr.O.Gagauz (F�clia, 2004).  

Pe parcursul anilor preceden�i o aten�ie deosebit� a fost acordat� preg�tirii cadrelor 
�tiin�ifice. În cadrul Centrului au fost realizate 4 teze, inclusiv 3 la specialitatea 
„Medicin� social� �i management” cu temele: „Maladiile precanceroase �i cancerul 
colului uterin (aspecte medico-sociale)”, „Aspecte medico-sociale �i psihologice ale 
s�n�t��ii copiilor de vârst� pre�colar� din familiile monoparentale din mediul rural”, 
„Femeile dup� 60 de ani: aspecte demografice, medicale �i sociale”, �i o lucrare la 
specialitatea „Psihologia pedagogic�” - „Particularit��ile form�rii identit��ii etnice la 
adolescen�i”. Doctoranzii Centrului au câ�tigat proiecte de grant de la World Federation 
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of Scientists, Switzer land (B.Gâlca, 2002-2003, D.Corcodel, 2004-2005), ceea ce a 
constituit un suport financiar considerabil pentru efectuarea cercet�rilor pe teren. 

În prezent colaboratorii Centrului realizeaz� cercet�ri aplicative ce �in de studierea 
problemelor medico-sociale ale s�n�t��ii copiilor de vârst� �colar�; structurii mortalit��ii 
popula�iei, în special a b�rba�ilor vârstnici. În colaborare cu Institutului Na�ional de 
Studii Demografice din Fran�a (INED) vor fi reconstituite seriile neîntrerupte ale 
mortalit��ii dup� cauze de deces pentru Republica Moldova pentru perioada anilor 1960-
2005 �i analizate tendin�ele de lung� durat� ale mortalit��ii popula�iei vîrstnice (proiect 
INTAS, O.Penina).  

În cadrul temei „C�s�toriile etnic mixte în reproducerea proceselor 
etnodemografice” va fi studiat� evolu�ia c�s�toriilor etnic mixte, factorii determinan�i ai 
nup�ialit��ii etnic mixte, particularit��ile form�rii tinerilor în familia etnic mixt�. 

Acestea �i alte teme vor fi în aten�ia speciali�tilor Centrului. De men�ionat c� 
problematica familial� în perioada actual� de transform�ri socioeconomice �i culturale 
contradictorii, schimb�rii vectorului orient�rilor valorice ale popula�iei, form�rii structurii 
familiale noi cap�t� o importan�� major� �i înainteaz� în fa�a speciali�tilor cerin�e noi în 
abordarea problemelor în cauz�. 



 

�������

COMUNIC�RI �TIIN�IFICE 
RESEARCH COMMUNICATIONS 

 
Igor Prisac 

 
POTEN*IALUL TEORETICO-METODOLOGIC 

AL SINERGETICII PENTRU %TIIN*A CONTEMPORAN& 
 

Recenzent: Pantelimon Varzari, dr. în filosofie. 
 

Exist� variate fenomene naturale �i sociale destul de complicate �i complexe care, 
din lipsa unui limbaj �i metode �tiin�ifice adecvate de cercetare, au fost superficial tratate 
pân� la apari�ia sinergeticii sau a �tiin�ei despre interdependen��. Anume acest limbaj poate 
s� ne dea o explica�ie mult mai clar� în ce prive�te sistemele neliniar deschise, 
autoorganizarea acestora, corela�ia dintre ordine �i haos în cadrul sistemului, 
interdependen�a dintre echilibru �i dezechilibru, manifestarea interac�iunii p�r�ilor unui 
întreg �i cum influen�eaz� mediul sistemului interac�iunea elementelor. Sinergetica are un 
limbaj interdisciplinar, cum ar fi: sisteme neliniar deschise, atractori, bifurca�ia, 
parametru de ordine, fluctua�ia, tezaurus, selector, detector etc. Sinergetica scoate în 
eviden�� legit��i comune pentru oricare sistem neliniar deschis fie din natur�, fie din 
societate.  

În natur� �i în societate exist� o mul�ime de sisteme �i fenomene care sunt practic 
imposibil de controlat �i de organizat, fiindc�, de fapt, ele înse�i se autoorganizeaz� ca 
rezultat al interdependen�ei elementelor proprii. Acesta a fost �i motivul care l-a determinat 
pe fizicianul german Hermann Haken de a alc�tui o nou� �tiin�� menit� s� cerceteze astfel 
de sisteme denumite sisteme neliniar deschise, care au o evolu�ie neliniar� �i se 
autoorganizeaz� când are loc trecerea la o nou� etap� de dezvoltare. Haken, pentru prima 
dat�, în 1969 a introdus termenul de sinergetic� la prelegerile lui în cadrul Universit��ii din 
Stuttgard. Astfel, acest an se poate considera anul fond�rii sinergeticii. El a ales acest 
termen pe motiv c� multe denumiri �tiin�ifice au o denumire de origine greac�. El a c�utat 
cuvântul care ar exprima o activitate în comun, o energie comun� pentru a face ceva, 
deoarece sistemul se autoorganizeaz� �i are tendin�a de a crea noi structuri. Haken a 
urm�rit scopul de a pune în mi�care o nou� �tiin�� care s-ar ocupa de problemele sus-
numite. Înc� atunci, el a observat c� exist� o mare asem�nare între fenomenele care se 
petrec în natur� �i cele ce au loc în societate [1].  

De fapt, sinergetica mai poate fi numit� �i 
Teoria Complexit��ii, promovat� de %coala din 
Santa-Fe, SUA. Acest termen este pe larg 
r�spândit în sinergetic�, deoarece sistemele 
neliniar deschise în majoritatea cazurilor sunt 
formate din mai multe subsisteme care permanent 
se autoorganizeaz�. În literatura de specialitate 
g�sim explica�ia no�iunilor complexitate �i 
complicitate a sistemului. Complicitatea exprim� 
gradul de structurare a sistemului, varietatea 
elementelor �i num�rul lor. Pe când complexitatea 
mai implic� �i gradul de schimbare a sistemului 
în timp, varietatea corela�iilor elementelor �i schimbarea corela�iilor elementelor (vezi fig.). 
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Prigogine a definit sistemele complexe, ca �i capacitatea acestui sistem, de a-�i schimba 
forma �i caracteristicile în sistem. Pe cînd cele complicate sunt acele sisteme care sunt 
formate din diferite componente �i diferite subsisteme [2]. 

Când Haken a formulat termenul de sinergetic�, el a mai ad�ugat o explica�ie – 
�tiin�a despre interdependen��. Haken afirm� c� sunt mai multe denumiri ale acestei �tiin�e 
– teoria complexit��ii, teoria autoorganiz�rii, teoria dezechilibrului etc. Autorul nume�te 
urm�toarele concepte care reprezint� esen�a sinergeticii:  

1. Sistemele studiate se compun din câteva sau mai multe p�r�i diferite sau similare 
care sunt într-o conexiune unele cu altele; 

2. Aceste sisteme sunt neliniare; 
3. Este vorba despre sisteme deschise (în chimie, fizic�, biologie, �tiin�ele sociale – 

care au tendin�a de a face o balan�� termic�, informa�ional�, sau de substan��); 
4. Aceste sisteme sunt supuse fluctua�iilor interne �i externe; 
5. Sistemele pot deveni instabile; 
6. În aceste sisteme se petrec schimb�ri calitative; 
7. În aceste sisteme apar calit��i noi emergente; 
8. Apar structuri spa�iale, temporale, spa�io-temporale �i func�ionale.  
9. Structurile pot fi ordonate sau haotice; 
10. În multe cazuri este posibil� matematizarea.[3] 
Pe noi nu ne intereseaz� regulile luate aparte, care determina caracterul de ac�iune a 

elementelor, ci legit��ile generale dup� care are loc formarea structurilor[4].  
Toate procesele din via��, începând cu cele din celulele umane �i terminând cu 

societatea, sunt legate între ele �i interac�ioneaz� între ele. De aceea, noi permanent ne 
confrunt�m de problema unor sisteme foarte complicate �i complexe. Sistemele complexe 
seam�n� cu o carte voluminoas�, �i pentru a o în�elege cu adev�rat trebuie s-o cite�ti toat�. 
Dar dac� nu dispunem de timp? O citim fragmentar sau întreb�m pe cineva care deja a 
citit-o. Trebuie s� ne înv���m a vedea �i a în�elege totalitatea interac�iunii; trebuie s� 
reducem gradul de complexitate [5]. 

Dac� ne vom înv��a s� depist�m legit��ile de func�ionare a sistemelor complexe în 
domeniul economiei, sociologiei �i a politicii, ne va fi mai u�or s� facem fa�� greut��ilor 
vitale. Vom putea în�elege, de exemplu, c� oamenii pur �i simplu se comport� într-un 
anumit fel, supunându-se unui anumit model de comportament colectiv.  

Specialistul E. Kneazeva sus�ine c� principalul avantaj al sinergeticii este 
universalitatea ei: descoperirea parametrilor universali ai evolu�iei �i de autoorganizare a 
sistemelor complexe de orice natur� [6]. Sinergetica studiaz� sistemele de la elementar la 
întreg, �i invers. Sinergetica reiese din aceea c� lumea sistemelor complexe, în care noi 
tr�im, se supune unei legi unice �i poate fi în�eleas� pe baza unui model unic. “Totul în 
toate”,  spune cunoscutul principiu al înv���turii orientale.  

O explica�ie mai succint� a esen�ei sinergeticii o g�sim în afirma�iile lui V. Prîtkov, 
care afirm� c� sinergetica nu propune nici foc, nici atomi, nici monade. Nu este adev�rat 
faptul c� sinergetica nu pune întreb�rile „Ce?”, „ De ce?”. Mai mult decât atât, ea r�spunde 
la întrebarea „ Cum?” [7]. Pentru fiecare �tiin�� în parte pune, de regul�, acele întreb�ri �i 
probleme pe care ea poate s� le solu�ioneze la etapa ei ini�ial� de dezvoltare. Newton nu a 
putut da un r�spuns despre cauza gravita�iei, dar aceasta nu l-a împiedicat de a crea tabloul 
mecanic al lumii.  

Diferen�a clar� dintre tabloul universal clasic �i sinergetic� este prezentat� de c�tre 
E. Kneazeva �i S. Kurdiumov. Ace�tea sus�in c� lumea, în viziunea clasic�, este legat� de 
legitatea cauz�-efect [8]. Reie�ind din lan�ul cauzelor, lumea era prezis� f�r� limite în 
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trecut �i viitor. Conducerea sistemelor complexe era conceput� ca orice rezultat al 
influen�ei externe asupra sistemului liniar �i unic, amintind schema: ac�iune de conducere – 
rezultatul scontat. Cu cât mai mult� energie depui, cu atât mai mari rezultate ai. Pe când 
sinergetica promoveaz� urm�toarele concepte [11]: 

1. Sistemele complexe nu au c�i de dezvoltare fixate. Mai degrab� trebuie de 
în�eles cum de contribuit la dezvoltare �i cum de scos astfel de sisteme pe aceste 
c�i. Este vorba despre o dezvoltare autoorganiza�ional�.  

2. Ne demonstreaz� de ce haosul poate fi în�eles ca ceva ce duce la crearea unui 
nou început. Din haos se poate crea o nou� organizare. Prin haos s-a creat 
diferite nivele ale organiz�rii. În anumite momente de dezechilibru orice 
fluctua�ie poate duce la crearea unei macrostructuri. În anumite situa�ii de 
dezechilibru al mediului social ac�iunea unui individ în parte poate influen�a 
nivelul proceselor macrosociale. De aici, apare necesitatea de con�tientizare a 
faptului c� fiecare om poate face ceva pentru întreaga societate.  

3. Sistemele complexe au, de regul�, mai multe c�i de dezvoltare. De�i c�ile de 
evolu�ie sunt multiple, este un punct unde se alege calea de dezvoltare, numit 
punctul de bifurca�ie, �i la apropierea de acest punct se poate de predeterminat 
calea de dezvoltare a sistemului în viitor. 

4. Sinergetica promoveaz� conceptul de colectare a p�r�ii generale din particular, - 
construirea structurilor complexe în dezvoltare - din cele simple. Unirea 
structurilor nu se reduce la o aranjare simpl� sau la o sum� a particulariilor. 
În�elegerea principiilor generale de organizare a întregului are o mare 
importan�� pentru elaborarea abord�rilor corecte la construirea sistemelor 
sociale, geopolitice, la unirea statelor aflate la diferite nivele de dezvoltare.  

5. Cum se opereaz� cu sistemele complexe �i cum trebuie conduse mai efectiv? Nu 
este important� puterea (energia), dar configura�ia topografic� potrivit� �i 
arhitectura de influen�� asupra sistemului complex. Ac�iunile mici, dar cu o 
rezonan�� mare, influen�eaz� sistemele foarte eficient.  

6. Descoper� legit��ile �i condi�iile de apari�ie a proceselor de avalan�� �i a 
proceselor de cre�tere neliniar� �i de autostimulare. 

Referindu-se la sistemele neliniare deschise, Hermann Haken afirm� c� aceste 
sisteme sunt controlate de parametrul de control, sau parametrul de ordine, adic� de c�tre 
fluxul de energie, substan�� sau informa�ie care intr� într-un sistem [10]. Când sunt 
schimba�i unul sau mai mul�i parametri de control, starea precedent� a sistemului poate 
deveni destabilizat� �i este, apoi, înlocuit� de o stare nou� care poate expune structuri 
specifice spa�iale, temporale �i func�ionale [11]. Strategia sinergeticii const� în aceea de a 
depista �i considera aceste situa�ii când starea macroscopic� a sistemului se schimb� 
calitativ.  

Din cele expuse mai sus, avem posibilitatea de a contura legit��ile caracteristice 
sinergeticii: 

1.  Sistemele deschise au o evolu�ie neliniar�; 
2.  Evolu�ia �i dezvoltarea sistemelor neliniare este ireversibil�; 
3.  Pentru sistemele neliniar deschise exist� o multitudine de c�i de dezvoltare, 

încât la influen�a unei mici fluctua�ii venite din interior sau exterior, �i prin 
schimbarea parametrului de ordine, sistemul trece la o nou� cale de dezvoltare ; 

4.  În punctul de bifurca�ie are loc alegerea unei singure �i noi c�i de evolu�ie; 
5.  Legitatea universal� care pune în mi�care orice sistem este organizarea �i 

dezorganizarea, sau echilibrul �i dezechilibrul [12]; 
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6.  Legea entropiei, care spune c� închiderea unui sistem deschis duce la 
dezorganizarea sa [13]; 

7.  Pentru a m�ri ordinea în sistem trebuie de m�rit gradul de deschidere a 
sistemului, �i astfel pragul critic al sistemului va cre�te, �i invers; 

8.  Corela�ia elementelor sistemului sunt controlate de parametrii de ordine care 
este �i mediul sistemului. Schimbând acest parametru, putem schimba �i func�ia 
sistemului; 

9.  Universul tinde la o entropie maxim�. 
A�adar, conceptele, limbajul �i legit��ile pe care le ofer� metoda sinergetic� 

reprezint� în sine o posibilitate mult mai exact� �i mult mai practic� de abordare atât a 
fenomenelor naturale, cât �i a celor sociale [14]. Cunoscând aceste legit��i universale, care 
sunt valabile pentru orice sistem neliniar deschis, putem studia acest fenomen urmând o 
cale mult mai simplificat� �i mai sigur�. De asemenea, abordarea sinergetic� ne ofer� �ansa 
de a descoperi noi aspecte ale fenomenelor �i a obiectelor de studiu. 
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GREFAREA TERMINOLOGIC& A CONCEPTULUI SINE: 
FUZIUNEA INTERDISCIPLINAR& 

 
Recenzent: Victor Juc, dr. în filosofie, conferen�iar cercet�tor. 

 
Issues concerning the genesis, definition, connotation analysis etc. of such a complex 

concept as “the Self” involves an interdisciplinary theoretical fusion. Philosophy, the first 
source-discipline, itemizes the two folded origin of the notion: the Old Indian equivalent notion 
=tman and the Antique Socratic idea of the self (maieutic modality) as an interior moral 
reflection. The term, introduced in psychology by Georg Groddeck, and the theory, instituted by 
Freud, will develop into a new kind of psychology – the metapsychology, inaugurated by Jung. 
This profound Jungian psychology treats justly the subject matter and gives the possibility to 
other fields, like the literary one and others, to make adequate use of the concept. 

 
Fuziunea interdisciplinar�. Autonomia a dou� discipline presupune �i o 

interdependen�� aferent�, iar orbita studiului în care ne angaj�m graviteaz� la frontiera de 
adiacen�� literatur� – filosofie, cu multiple antecedente de consubstan�ialitate, mai ales în 
direc�ia literatur� spre filosofie, �i nu arareori de dependen�� terminologic�, în acela�i 
sens. C�utarea sinelui ca cercetare �tiin�ific� reperat� ast�zi în studii ontologice, 
metafizice etc. a constituit, din toate timpurile dimensionate uman, o problem� crucial� 
de maxim� extindere pluridisciplinar�, întrucât ea nu evoc� doar o preocupare 
egocentrist� / narcisist� / nombrilist�, ci este o form� implicit� de cunoa�tere a lumii, a 
condi�iei umane, a sensului vie�ii, a celuilalt. Tematica sinelui nu �ine de o epoc� anume, 
ea este trans – epocal�, de extindere nelimitat� în timp �i spa�iu, de aceea, vechimea 
problemei dep��e�te cadrul celor dou� �tiin�e prin longevitate empiric�. Acest fapt nu 
descalific� nicidecum subiectul din contextul epistemologic contemporan, ba din contra, 
el r�mâne printre imperativele studiilor literar – filosofice, filosofico – psihologice, pur 
filosofice, psihanalitice, sociale etc.  

Omniprezen�a explicit� sau implicit� a conceptului sine are o pondere f�r� 
precedent în societ��ile modern� �i postmodern�, termenul fiind atestat separat sau, mai 
des, în alian�ele afirmarea / realizarea / imaginea / descoperirea sinelui, etc., cuceritoare 
ale domeniului industriei (preocupând tagma destinatorului: filosofi, istorici, critici 
literari, psihanali�ti, stili�ti, manageri) �i sferei de „consum” (tagma destinatarului: 
auditoriului virtual de consumatori), invadând importante spa�ii editoriale �i mediatice. 
Întrucât suprasolicitarea no�iunii a strecurat în linia ideatic� pseudo–echivalente 
semantice, nocive integrit��ii conceptuale, învederarea unui studiu de etimologie genetico 
– semantic� a conceptului sine e imperios necesar�. 

Aria de circumscriere a no�iunii sine reclam� o perspectiv� prismatic�, implicând 
nu doar filosofia �i literatura, ci solicitând prezen�e ter�iare precum psihologia �i 
psihanaliza, dat� fiind natura deficitar� a trat�rii individuale. „Locul unde sinele, non-eul 
psihologic, e adormit”, comenteaz� un studiu simbologic despre Sine, „este locul cel mai 
banal din lume – o gar�, un teatru, familia, situa�ia profesional�”. [1, p. 3406a]  

Ubicuitatea fenomenului, rezultat� din investirea permanent� a entit��ii umane, 
supune proiectul imperativelor de identificare interdisciplinar� a esen�ei conceptului sine, 
„investit” literar �i filosofic, poetic �i meditativ. Prin urmare, pilonii investiga�iei curente 
rezid� în scrutarea etimologic� �i evolutiv� (progresiv� sau regresiv�) a dou� cuvinte-
cheie �tman – sine – eu (cu concursul disciplinelor: filosofie �i �tiin�� literar�, literatura 
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delegându-�i responsabilit��ile lingvisticii – cercetarea fiind focalizat� pe cifrarea 
lingvistic�).  

Prima no�iune – �tman – indic� itinerarul istoric al conceptului sine pe filon 
filosofic, a doua – sine – reveleaz� semnifica�iile psihologiei de profunzime a lui Jung, iar 
ultima – eu - desemneaz� aria de circumscriere a sinelui pe filon literar. Altfel spus, 
elucidarea conceptului sine nu poate fi realizat� decât prin fuziunea analitico-progresiv�: 
în primul rând, de caracterizare separat� a no�iunilor în tripl� reparti�ie („¦tman” – „sine” 
– „eu”) �i, în al doilea rând, de operare tipologic� a „echivalentelor” (>tman, eu). 

Cercetarea unui concept delicat, cum este cel curent, necesit� implementarea 
metodologic plural� în tratarea sintagmelor definitorii de provenien�� diferit� (apar�inând 
practicilor de medita�ie oriental� �i �colilor / curentelor filosofice occidentale) �i cere o 
rela�ionare dinamic� a acestor itemuri de caracterizare identitar� într-un „tablou” de 
ansamblu (de confruntare analitico-sintetic� a semnifica�iilor înglobate de conceptul sine 
la Socrate, Jung, Freud, Sillamy, Perrot, Hulin), precum �i conjugarea solid� a eforturilor 
de cercetare psihologic� �i psihanalitic� (Winnicott, H. Hartman, Georg Groddeck, 
Sigmud Freud, F.E. Vaughan, L. Assaglioli, S. Grof, H. Kohut, P. Watzlawick A. 
Keostler, J. S. Bolen, Rogers, William C.Schutz, Abraham Maslow, Rollo May, Ronald 
Laing, Eric Fromm, W. James �. a.) cu scopul relat�rii variantelor �i identific�rii 
invariantului conceptului sine. 

Geneza conceptului sine �i maieutica socratic� – paternitate ideatic� a Sinelui. 
Se adevere�te c�, etimologia conceptului nu se identific� total cu etimologia no�iunii. La 
acest capitol mai sunt divergen�e din perspectiva primatului utiliz�rii – civiliza�ia 
occidental�, ca �i cea oriental�, pretind la patentarea no�iunii sine. Impar�ialitatea care se 
impune indic� o prim� atestare în gândirea antic�, la Socrate, îns� vehiculeaz� p�reri ce 
fac trimiteri la filosofia oriental�, invocând numele filosofului chinez K’ong-fou-tseu, 
cunoscut în cultura occidental� drept Confucius, sub forma numelui latinizat de 
misionarii din secolul al XVIII-lea. E de remarcat faptul c� filosofia oriental� contribuie 
într-adev�r la dezvoltarea practicii meditative axate pe sine �i chiar îndepline�te func�ia 
de furnizor ini�ial al termenului. Cu toate acestea, filosoful grec Socrate apare în studiile 
teoretice de filosofie ca inauguratorul tradi�iei de investigare a omului drept obiect de 
cercetare filosofic�. Binecunoscutul s�u dicton cunoa�te-te pe tine însu�i instaureaz� în 
gândirea filosofic� o nou� perspectiv� de cercetare – �inta reflec�iilor devine omul, iar 
aceast� „mi�care” pe harta filosofiei o decupeaz� istorice�te între: pân� �i dup� Socrate. 
Dictonul relev� metoda maieutic� exersat� de maestru prin angajarea interlocutorului pe 
drumul cunoa�terii adev�rului pe care-l poart� în sine, adev�r descoperit cu pre�ul 
propriilor contradic�ii. Reflec�ia subiectului enun��tor (care e �i obiect al enun��rii) este 
„înso�it� de ironie” [2, p.1752b], adic� tolerarea contradic�iilor cu scopul depist�rii 
propriilor erori de judecat�. Acest principiu se confund� cu cel al virtu�ii, prin îndemnul 
la cunoa�tere de sine, intermediat� de ra�ionamente adev�rate sau eronate care vor facilita 
cunoa�terea �i vor „demasca” erorile de judecat�, iar, în definitiv, vor duce la o bun� 
cunoa�tere a Sinelui. 

Modalitatea de abordare socratic� a obiectului de cercetare – omul – stipuleaz� 
ingenuitatea �i autenticitatea acestuia, adic� sondarea în profunzimea eului uman, ca 
„deschidere” spre lume, descoperire a profundului, vastului, enigmaticului, ini�ial din 
sine �i ulterior din noi, întru descoperirea tr�s�turilor inerente �i fa�etelor intrinsece, 
ini�ial ale omului �i în ultim� instan�� ale lumii. 

Atman – grefa genetic� oriental� a conceptului Sine. Dimensionat� istoric, 
no�iunea „sine” e reperat� în una dintre cele mai vechi no�iuni din gândirea indian� 
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=tman, imperativele valorice �i investigatoare ale c�reia comport� „c�utarea” / 
cunoa�terea sinelui, �i ar fi, prin urmare, grefa genetic� a no�iunii occidentale Sine. 

În preocuparea noastr� de a atesta originea ideatic�, descoperim c�, de fapt, dup� 
îndelungate investiga�ii etimologice, circumstan�ele apari�iei conceptului sine r�mân 
destul de vagi. Ele se reliefeaz� undeva în reflec�iile filosofice arhaice, clasificate de 
istorici ca fiind de apartenen�� �amanic� (sursa patern� a curentului yoga clasic). Aceast� 
gândire a dat na�tere unei viziuni care presupunea existen�a „unui principiu 
necondi�ionat, transcendând spa�iul �i timpul”[4, p. 371a]. A doua ramur�, derivat� din 
gândirea Br>hmana, propag� sârguincios ideea de coresponden�� mutual� între 
microcosm �i macrocosm, din punct de vedere structural �i func�ional. Explicitarea 
acestei reflec�ii inedite �i f�r� precedent la momentul apari�iei, duce la o schimbare 
conceptual� a înf��i��rii omului ridicat la nivel cosmic. E de notat faptul c�, modula�iile 
acestei inova�ii poart� amprent� metafizic� a gândirii Upani�adelor, pe seama c�reia 
vehiculeaz� specula�ii, multiple la num�r �i diverse ca interpretare. Specula�ii ce nu se 
înscriu, de fapt, în aria noastr� de interes, poate doar cu excep�ia „intui�iei” upani�adice, 
manifestat� prin tendin�a de a atribui no�iunii >tman echivalentul de suflet imortal, �i 
totodat� „circumscris personalit��ii individuale” [4, p. 371a], tendin�� care incit� reticen�a 
clanului br>hmanic. 

Semnifica�ia primar� a no�iunii �tman e „suflu vital”, [4, p. 370c] iar în�elesurile 
derivate evoc� „o semnifica�ie concomitent personal� �i transpersonal� sau cosmic�” [4, 
p. 370c]. Dup� cum subliniaz� �i criticul francez Michel Hulin [4, pp. 370-371], no�iunea 
indian� d� dovad� de o mare originalitate prin competen�ele sale de a reda în paralel 
semnifica�iile individuale �i hiperonimice ale sufletului. 

Raportat� la concep�iile grece�ti �i occidentale, no�iunea înglobeaz� armonios 
coresponden�ele sufletului la microunivers �i macrounivers. 

Diacronicul termenului, localizat în spa�iul oriental, e caracterizat prin 
controversele vehemente dintre doctrinele filosofice indiene reprezentate de principalele 
tabere: brahmanic� �i budist�. Termenul �tman, atestat înc� la Rg-Veda [4, pp. 370-371] 
cu profund� îndesare pe coloana timpului, „desemneaz� un principiu de via�� superioar� 
altor elemente constitutive ale persoanei, ca de exemplu – sens, organe specializate, 
membre – �i care coordoneaz� activitatea lor” [4, p. 371a]. Aici distingem câteva criterii 
de regrupare a semnifica�iilor întâlnite în compartimentul istoricului îndep�rtat, unde vom 
invoca, cu titlu exemplificativ, criteriul biologic. Explorat sub unghi fiziologic de 
reprezentare a aspectului anatomic al sinelui (bra�e, picioare), criteriul biologic tolereaz� 
o implicare gradual sporit� a filosofiei în aura sinelui, �i anume al aspectului func�ional 
(suflu vital). Sensibila deschidere spre medita�ia filosofic� prinde r�d�cini solide 
fundamentând ideea de echivalen�� sine - suflu vital, dublat interpretativ de suflet vital, 
suflet individual / al omului, suflet al lumii. Semnifica�iile biologizante ce se con�in în 
literatura vedic�, scindat� în Br>hmana �i Aranyaka, se atest� �i în cadrul curentelor 
Brhad>ranyaka �i Ch>ndogya, dar, spre deosebire de primele, acestea din urm� sunt 
preponderent orientate spre aspectul filosofic al sinelui. Prioritatea de medita�ie esen�ial� 
a acestor dou� curente e specificat� prin „trucarea” intrepid� a raportului de coinciden�� 
dintre principiul egemonic (reprezentativ al persoanei) �i cel indivizibil sau brahman (ce 
prezideaz� ordinea cosmic�). Interpretarea dat� atenteaz� la solidarizarea plenar� a 
acestor dou� principii, prin încercarea de a identifica principiul individualului cu cel 
cosmic, reprezentat grafic prin ecua�ia: �tman = br�hman. 

Potrivit Upani�adelor, >tman nu con�ine puteri, inclusiv con�tiin��, decât într-un 
ansamblu func�ional - corp �i organe - în conjunctura de actualizare a puterii. Iat� de ce 
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Michel Hulin opineaz� c� adev�ratul mo�tenitor al gândirii upani�adice, Ved¦nta, se 
„prezint� sub forma unui principiu totodat� imanent �i transcendent, al c�rui contact cu 
experien�a sensibil� nu e decât iluzoriu”, luând în considerare faptul c� „organele nu-l 
reprezint� pe „eu”, �i nici nu-i apar�in „eului”” [4, p. 371b], iar p�rerea contrar� e �i ea 
iluzorie, conchidem noi. 

Articulat de practica meditativ� oriental�, termenul >tman relev� entitatea 
primordial� a sufletului individual �i al sufletului lumii, încorporând medierea, chiar 
fuziunea, intercosmic� (micro– / macro–cosmos) care accede la dimensiunea 
reprezentativ� a conceptului, adic� arhetipul. =tman este „unic în diversitatea aparent� a 
fiin�elor” [4, p. 371b], declar� concludent Hulin vizând configurarea arhetipal� a 
no�iunii, întrucât conceptul nu înglobeaz� „vicisitudinile istoriilor” personale, cum 
opineaz� filosoful francez, ci implic�, zicem noi în acela�i spirit, aspectul generalizat al 
sufletului individual uman, ridicat la scar� universal�, dar nu neglijeaz� �i fenomenul de 
transmigrare, evocat de acela�i studiu. =tman, suflet concomitent personal �i 
transpersonal, este no�iunea „identit��ii virtuale” la care atenteaz� numeroase reflec�ii 
filosofice cu scopul de a orienta termenul c�tre o dimensiune intuitiv� a conceptului [4, p. 
371b]. 

Repertoriul psihologic al termenului Sine. Repertoriul studiilor psihologice, 
desf��urate de reprezentan�ii �colilor de profil, mai populare în ��rile anglo-saxone, 
comport� diverse interpret�ri ale conceptului elaborate de psihologii �i psihanali�tii 
germani, englezi, americani, elve�ieni: D. W. Winnicott, H. Hartman, Georg Groddeck, 
Sigmud Freud, F.E. Vaughan, L. Assaglioli, S. Grof, H. Kohut, P. Watzlawick A. 
Keostler, J. S. Bolen, Rogers, William C.Schutz, Abraham Maslow, Rollo May, Ronald 
Laing, Eric Fromm, W. James �i al�ii. 

Intr�m acum în zona „minat�”, am zice noi, a investiga�iei, a�a cum divergen�ele 
câmpului de cercetare genetico-etimologic� sunt numeroase, din unghiul psihologiei. În 
cadrul lecturilor analitico-sintetice acumulate referitor la conceptul sinelui, coleziunile 
con�inutale sunt frecvente �i debusoleaz� constant din lipsa unui referen�ial comun. 
Criticii Paul Foulquié, Michel Hulin, Marie-Claude Fourment-Aptekman etc. expun 
informa�ii factuale u�or divergente per ansamblu (sau poate f�r� pertinen�� de precizie), 
atribuind, bun�oar�, instituirea termenului sine lui Hartman [5, p. 976], Jung [1, p. 3406] 
sau Groddeck [3]. Marie-Claude Fourment-Aptekman îl indic� pe H Hartman, oponentul 
lui Freud �i fondatorul curentului de ego-psihologie, ca ini�iator al topicii; Hulin vorbe�te 
de psihologul elve�ian Jung, iar Norbert Sillamy îl recunoa�te pe psihologul Georg 
Groddeck drept teoreticianul care a introdus în psihologie termenul sine. Merit� s� 
z�bovim ni�el la acest capitol, de p�reri contradictorii pe alocuri, dar cercet�ri fructuoase 
în ansamblu, pentru a invoca o scurt� trecere în revist� a unor formule elaborate de 
psihologii sus–men�iona�i, culese din studiul lui N. Sillamy, în Dic�ionarul de psihologie 
Larousse. 

EU SINE 
persoan� con�tient� �i afirmat�;  ceea ce este nediferen�iat;  
sediul �i ansamblul motiva�iilor �i actelor 
unui individ care condi�ioneaz� adaptarea 
sa la realitate  

ceea ce este absolut primitiv în 
om, ansamblul impulsurilor  
primare, instinctelor;  

 ceea ce �ine de „mine” (W. James) 
 prelungirea incon�tient� a „eului” 

(Freud) 
 „eul” evaziv (Oxford Dictionary) 
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Fire�te, orice studiu în parte contribuie la desf��urarea conceptului „sine”, 
comportând adev�r în deosebi datorit� manierei de abordare (în dependen�� de targhetul 
propus �i aspectul tratat), dar ce ne facem atunci când necesit�m o sintez� itinerant 
etimologic� a no�iunii? În scopul evit�rii polemicilor de lung metraj, ne ax�m pe solu�ia 
logic� de restabilire cronologic� a faptelor. Astfel, constat�m c� Groddeck este primul 
cercet�tor care trateaz� termenul la r�scrucea dintre secolele XIX-XX, invocând în 
no�iunea de sine ideea de incon�tient prin „ceea ce este absolut primitiv în om”, 
referindu-se la „energia care ne pune în mi�care”. [3, p. 290] Freud preia termenul de la 
Groddeck �i-i confer� statutul de „pol pulsional al personalit��ii” [6, p. 402], idee par�ial 
salutat� de Jung, a c�rui reticen�� ulterioar� (fa�� de accentul freudist abuziv al 
incon�tientului de natur� sexual�) d� na�tere unei noi orient�ri conceptuale. Sinele 
jungian cap�t� valoarea „ subiectului totalit��ii psiheei” [1, p. 3406], tratat în opozi�ie 
proeminent� cu eul. Abia în 1950, �colile de psihanaliz� american� �i englez�, �i prin 
urmare Hartman, dezvolt� conceptul, iar��i în opozi�ie cu Freud. În filiera anglo-saxon� 
atest�m fructuoase reflec�ii materializate din perspectiv� institu�ional�, de pild� ?coala de 
psihologie a Sinelui fondat� de Kohut. Cu aceasta istoria conceptului nu-�i stopeaz� 
evolu�ia, ci de-abia se des�vâr�e�te. 

Topografierea etimologic� a no�iunii filtreaz� totodat� rezultatul de selec�ie – 
invocarea cercet�rii jungiene, colosal� contribu�ie la împlinirea semnifica�iei scontate de 
no�iunea, nu doar psihologic�, ci �i filosofic� �i poetic� a sinelui. Valoarea semnificatului 
la Jung se identific� plenar c�ut�rii universale, perene a Sinelui uman. 

E de remarcat faptul c� abord�rile de specialitate din a doua jum�tate a secolului al 
XX-lea sunt inspirate, în majoritatea lor, de teoria jungian�. Maslow, May, Laing, Fromm 
�i al�ii, care acced la noi perspective de analiz� prin cuplarea conceptului sine la alte 
no�iuni, bun�oar�, realizarea sinelui, definit� de Abraham Maslow drept „cheia de bolt� 
a vie�ii psihice”. [1, p. 3406a] În psihologia existen�ialist� a lui Rollo May �i Ronald 
Laing, sinele e referentul unei „situa�ii de con�tiin��” tangen�iale „autenticit��ii tr�itului”. 
[1, p. 3406a] Eric Fromm îi asum� sinelui rolul „indicelui creator al personalit��ii”. În 
acela�i lan� sinonimic se încadreaz� �i multe alte cercet�ri inspirate din practica jungian�. 

Conceptul Sinelui �i grefarea terminologic�. Ne surprindem, de fapt, la ideea c� 
cercet�rile psihologice �i psihanalitice pe care le-am trecut în revist� restituie relativ 
simetric liniile cardinale ale hinduismului, mai ales în ceea ce prive�te transferul ideatic. 
Printr-o decizie circumstan�ial� am filtrat cli�eele p�rta�e ale celor dou� practici: 
filosofic� – oriental� �i psihologic� (în cheie filosofic�) – occidental�, întru conturarea 
procesual� de grefare terminologic�. Primele formule au fost culese din filosofia 
indian� care regrupeaz� mai multe sisteme de gândire specificate corespunz�tor. 

�TMAN –  
� suflet individual �i suflet al lumii în acela�i timp (gândirea indian�) 
� element esen�ial al persoanei (sistemele Br¦hmana �i Aranyaka) 
� mediator în coresponden�a structural� a micro/macro cosmosului (Br¦hmana) 
�  suflet imortal „circumscris personalit��ii individuale �i prezentându-se ca 

„agent” (kartr), subiect cunosc�tor (jñ¦tr) �i subiect care se bucur� (bhoktr) 
(viziune a gândirii upani�adice criticat� de reflec�ia br¦hmanic� clasic�) [4, p. 
370a ] 

� Realitatea ca substrat al individului �i identic� cu Brahman (�coala Advaita) 
� substratul în care este inerent procesul cognitiv (�colile Ny¦ya �i Vaise�ika) 
� entitate omniprezent� �i identic� cu con�tiin�a (�colile S¦nkhya �i Yoga) 
� esen�a ultim� a universului �i suflul vital al fiin�elor umane (Upani�adele) 
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� realitatea din spatele aparen�ei, universal� �i imanent� în orice entitate 
(Upani�adele) [7, p. 64 – 65] 

Vom vedea c� a doua coloan� de formule denot� global aceea�i gam� ideatic� de 
interpret�ri, mai mult sau mai pu�in proxime de semnifica�iile primare. 

SINE – 
� cheia vie�ii psihice (A. Maslow) 
� în�elegere / percepere intuitiv� (F.E. Vaughan) 
� func�ie sintetic� (L. Assaglioli) 
� dinamic� transpersonal� (S. Grof) 
� con�tiin�� paradoxal� (P. Watzlawick) 
� cunoa�tere a realit��ii de ordinul trei (A. Keostler)  
� personalitate creatoare (E. Fromm) 
� creativitate vital� �i func�ie ludic� (D. W. Winnicott) 
� imagina�ie creatoare (J. S. Bolen) 
� ansamblul ideilor/percep�iilor/valorilor care caracterizeaz� un individ 

(Rogers) 
� sentiment de exaltare �i bucurie (William C.Schutz) [1, p. 3406a ] 
Dac� în filosofia indian� veche unghiul semantic e îndreptat spre semnifica�ia 

personal� �i transpersonal� a conceptului, psihologia occidental� modern� se axeaz� pe 
nucleul energiei psihice bipolare. Cea din urm� debord� de echivalentele lui >tman, 
proiectate prin prisma metapsihologiei jungiene, adic� a conceptului „sine”. 

Contribu�ia jungian� �i conceptul teoretizat „sine”. Dup� cum am men�ionat 
anterior, acord�m aten�ie sporit� cercet�rii desf��urate de medicul �i psihologul elve�ian 
Carl Gustav Jung, considerat nu doar „un psihiatru rival al lui Freud sau continuatorul 
s�u”, ci mai întâi de toate „martorul unei realiz�ri interioare a c�rei fructe sunt metoda 
psihologic� �i opera sa”. [8, p. 172] Incitat� de întreb�rile existen�iale precum „ce e 
lumea?”, „cine sunt eu?”, curiozitatea adolescentin� a psihologului se alimenteaz� cu 
studii de medicin� �i ajunge s� se transforme în mobil al cercet�rii �tiin�ifice. Deja doctor 
în psihologie, Jung abordeaz� omul în totalitatea sa, dep��ind limitele pur descriptive 
ale maladiei mintale a individului, pentru a-l cunoa�te în profunzime, a-i descoperi 
interiorul - sinele. 

Rezultatele esen�iale ale cercet�rii jungiene sunt reprezentate prin urm�toarele 
imperative de caracterizare: 

Perspectiva psihiatric� jungian� se desprinde de doctrina freudian� a conceptului 
de libido (energie psihic� limitat�) ca s� poat� fundamenta o viziune inovatoare despre 
om în interiorul c�ruia „lumea devine con�tient� de existen�a ei prin formarea unui 
eu”. [8, p. 173b] Jung opune sinelui freudist, considerat rezervor de energie pulsional� o 
alt� dimensiune uman� care „dep��e�te infinit omul limitat la ego.” [8, p. 173c] De aici 
�i apar noile calificative atribuite psihologiei dezvoltate de Jung: complex� sau de 
profunzime, întrucât sondeaz� verticala �i orizontal� micro �i macro cosmosului. 

EU SINE 

EU SINE 
multiplicitate unitate 

local global 
parte întreg 

Eul – forma / dimensiunea real� 
(« Moi réel ») 

Sinele forma / dimensiunea ultim� 
(« Soi „ultime” ») 
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� personalitatea empiric� � personalitatea global� existent� 

� factor de con�tiin�� privilegiat� � fenomen de ansamblu al 
con�tiin�ei 

� imagine a personalit��ii 
con�tiente 

� imagine a componentelor 
incon�tiente  

� parte a totalit��ii psihice � integralitatea con�inutului psihic 

� subiectul con�tiin�ei umane � subiectul totalit��ii psiheei 
 (plus incon�tientul) 

� subiectul tuturor realiz�rilor de 
adaptare în m�sura în care 
acestea sunt îndeplinite din 
propria dorin�� 

� simbol al totalit��ii psihice 
integrate (C. G. Jung) 

� centrul (dar nu �i totalitatea) 
personalit��ii 

� arhetipul cel mai important  
 (C. G. Jung) 
 

� imagine lipsit� de tr�s�turile 
necunoscute 

� entitate „supraordonat�” eului  
(C. G. Jung) 

Ioana Lipovan, cânt�rind valen�ele conceptului jungian ca „arhetip cel mai 
important”, conclude c� „transcenden�a �i imanen�a î�i r�spund pân� la identificare” [9, p. 
182] în contextul contopirii chipului divin �i uman (conceptul Sinelui, fiind �i purt�tor al 
chipului lui Dumnezeu în om). Aceast� fuziune sus�ine starea de spirit, dat fiind faptul c� 
sufletul are nevoie de simboluri, imagini, mediatori, iar absen�a lor e prejudicioas� firii 
umane.  

Aproximativ pe aceea�i und� de idei, biograful �i teoreticianul francez Etienne 
Perrot confirm� prompt: „Omul, l�sat singur cu el însu�i, simte o stare de indigen�� 
spiritual�”. El exemplific� angoasa modern� ca factor originar dintr-o excludere a 
elementelor patrimoniului clerical �i indic� consecin�ele acestui efect drept „generatoare 
de dezechilibru”. [8, p. 174b] Nimic n-ar putea umple vidul necunoscutului s�l��luit în 
om, nici „cele mai frumoase triumfuri ale �tiin�ei n-ar putea compensa aceast� pierdere a 
sufletului” [8, p. 174b] cauzat�, dup� cum sugereaz� aceea�i surs�, de lipsa „miturilor”. O 
alt� extrem� precar� ar fi, în viziunea jungian�, identificarea suprasolicitat� cu Sinele, 
ceea ce ar însemna „o infla�ie periculoas�,” [8, p. 174c] deloc recomandabil�, c�ci omul „ 
trebuie s� se comporte cu sine în calitate de servitor” – t�lm�ce�te Perrot – „�i nu de 
st�pân”. [8, p. 174c] 

„Mai departe de eu, rupt� de con�tiin�a obi�nuit� de veghe, ar rezida o dimensiune 
a sinelui propriu”. [8, p. 371a] Tocmai aceast� dimensiune �i face obiectul de cercetare a 
numeroaselor analize psihologice �i psihanalitice. „Dimensiune adormit� în via�a 
cotidian�” dar care nu înceteaz� s� dirijeze din umbr� eul. Imperativul reflec�iilor 
analitice se implementeaz� prin încercarea de a restabili „re-echilibrul eului”, susceptibil 
de colaborare cu realitatea „intuitiv� �i creatoare care d� vie�ii psihice o dimensiune de 
serenitate”. [8, p. 371a] 

Juxtapunerea lucrativ� a �tiin�elor filosofic� �i psihologic� restituie integritatea 
conceptual� a termenului sine �i compline�te desf��urarea echitabil� a toposului sinelui. 
Astfel, conchidem c�:  
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� etimologia conceptului sine nu este pe deplin identificabil� etimologiei ideatice a 
no�iunii sine: conceptul de-abia dac� împline�te un secol, no�iunea, în schimb, e reperat� 
adânc în timpurile imemorabile ale antichit��ii (prima atestarea a no�iunii în filosofia 
occidental�) �i ale gândirii indiene, exprimat� prin echivalentul �tman. 
� Prima atestare a no�iunii e semnalat� în dictonul socratic cunoa�te-te pe tine însu�i, ca 
un îndemn la dialog interior de reflec�ie moral�. Sinele socratic degaj� condi�ia uman�, 
implic� respectul valorilor umane �i universale ale acestei condi�ii. 
� Dimensionat istoric, conceptul modern al sinelui relev� de la vechea no�iune a 
filosofiei indiene �tman, termen care evoc� o arborescen�� semantic� (cazual eterogen�) 
rezumat la: suflet al lumii �i al universului în acela�i timp, mediator în coresponden�a 
micro- / macrouniversului.  
� Transferul ideatic din filosofia oriental� spre cea occidental� contureaz� „identitatea 
virtual�” a conceptului, Sine inedit, concept singular în toat� diversitatea fiin�elor, 
lucrurilor etc. 
� Primele interpret�ri teoretice ale conceptului sunt elaborate în filiera anglo-saxon� de: 
D. W. Winnicott, H. Hartman, G.Groddeck, S. Freud, C.G. Jung, F.E. Vaughan, L. 
Assaglioli, H. Kohut, A. Keostler, J. S. Bolen, Rogers, A. Maslow, R. May, R. Laing, E. 
Fromm �i al�ii.  
� Termenul e introdus în psihologie de Georg Groddeck, sinele identificându-se cu 
„ceea ce este absolut primitiv în om”, ulterior, Freud îi confer� tent� „biologizant�” de 
„pol pulsional al personalit��ii”. 
� Psihologia analitic� jungian� opune psihanalizei freudiene o viziune inovatoare despre 
om în interiorul c�ruia lumea devine con�tient� de existen�a ei prin formarea unui eu. 
Sinele reprezint� veriga de contact între substratul con�tiin�ei umane �i esen�a ultim� a 
realit��ii universale, desemnând astfel dimensiunea esen�ial� a naturii umane. 
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Petru Rumleanschi. Societatea postmodern�: 

probleme filosofice �i metodologice actuale. - Chi�in�u, 2006. 
 

Printre lucr�rile consacrate problemelor filosofice �i metodologice ale societ��ii 
contemporane atrage aten�ia lucrarea profesorului universitar, doctorului habilitat în 
�tiin�e filosofice Petru Rumleanschi – „Societatea postmodern�: probleme filosofice �i 
metodologice actuale”. În ea se men�ioneaz� c� societatea contemporan� e marcat� de o 
serie de transform�ri economice, politice, sociale, spirituale adânci �i c�, de rând cu 
economia de pia��, proprie societ��ii industriale, moderne apare �i economia de Re�ea, 
economia informa�ional�, caracteristic� societ��ii informa�ionale în devenire. În noile 
condi�ii accentul este pus pe înlocuirea muncii fizice prin cuno�tin�e, cre�te rolul 
centrelor �tiin�ifice de cercetare, unde se creeaz� cea mai mare parte a produsului 
na�ional. Munca fizic� tot mai mult este înlocuit� prin munca spiritual�, creatoare. În 
produc�ia material� dominant� devine munca intelectual� �i nu cea fizic�. Dezvoltarea 
omului devine principala condi�ie a oric�rui progres gospod�resc. Cre�te importan�a 
sferei serviciilor. Oamenii sunt ocupa�i, în fond, în activit��i unde sunt necesare aprecierii 
omene�ti, cuno�tin�ele lor. În societate se instaureaz� un liberalism politic, cre�te gradul 
de democratizare a puterii politice, informa�ia devenind baz� democratic� a puterii. 
Dreptul de a lua hot�râri trece de la de�in�torii de capital �i p�mânt la de�in�torii de 
cuno�tin�e – savan�i, ingineri etc. Are loc �i trecerea la o pluralitate ideologic�. 

În leg�tur� cu aceasta putem întâlni abord�ri a societ��ii contemporane ca fiind o 
societate informa�ional�. Dar apare întrebarea: cum poate s� existe într-o societate 
informa�ional�, concomitent cu economia de Re�ea, economia informa�ional�, ca form� 
de coordonare a activit��ii economice, caracteristic� doar societ��ii informa�ionale, �i 
economia de pia�� - în ��rile postsocialiste, �i economia capitalist� consumerist� de mas� 
în ��rile occidentale industrial-dezvoltate, caracteristic� societ��ii industriale, moderne �i 
chiar s� fie prezente structuri economice ierarhizate, o economie ierarhic�, caracteristic� 
societ��ii tradi�ionale, agrare? R�spunzând la aceast� întrebare, autorul, pe bun� dreptate, 
consider� c� putem vorbi doar de o perioad� de trecere la societatea informa�ional�, 
numit� de autor societate postmodern�, în care pot exista, de rând cu formele economice 
ale societ��ii informa�ionale în devenire, �i forme economice ale societ��ii anterioare, 
existând o economie în tranzi�ie la societatea informa�ional�. În lucrare autorul urm�re�te 
scopul s� analizeze esen�a societ��ii contemporane, a societ��ii postmoderne, constituirea 
�i dezvoltarea ei, cât �i unele probleme filosofice �i metodologice actuale legate de 
dezvoltarea acestei societ��i.  

Actualitatea temei investigate nu treze�te îndoieli din moment ce se �tie c� f�r� o 
cercetare detaliat� �i aprofundat� a societ��ii contemporane, a problemelor filosofice �i 
metodologice actuale, este greu de conceput modelarea societ��ii viitoare. Actualitatea 
prezentei lucr�ri rezid� �i în faptul c� în ea autorul î�i pune scopul de a analiza în plan 
filosofico-metodologic �i filosofico-economic esen�a societ��ii contemporane, apreciat� 
ca perioad� de trecere la societatea informa�ional�, care schimb� în mod radical atât 
modul de producere �i de trai al oamenilor, cît �i cultura, concep�iile despre lume, tipul 
rela�iilor dintre om �i lumea înconjur�toare, numit� societate postmodern�, ar�tând 
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deosebirile calitative ale ei de societatea modern�, industrial�. Aceasta ne vorbe�te �i 
despre caracterul original �i multidisciplinar al investiga�iei date. 

Lucrarea e compus� din introducere, trei capitole, încheiere �i referin�e 
bibliografice. 

În primul capitol - „Societatea postmodern�, esen�a, constituirea �i dezvoltarea ei” 
- sunt elucidate bazele filosofico-metodologice �i filosofico-economice ale constituirii 
acestei societ��i, a�a ca: teoria societ��ii postindustriale a lui D. Bell �i a altor autori a 
teoriei postindustriale, ce are un poten�ial înalt creativ, �i poate servi ca baz� 
metodologic� a constituirii societ��ii postmoderne din ��rile occidentale industrial-
dezvoltate (p.10-20), cât �i „filosofia eliber�rii” – ca baz� metodologic� a constituirii 
societ��ii postmoderne din ��rile postsocialiste (p.21-30). Prezentând în abordare 
sinergetic� constituirea �i dezvoltarea societ��ii postmoderne, autorul men�ioneaz� c� 
„haosul de la micronivel constituie un principiu constitutiv, factor ini�iator pentru ie�irea 
societ��ii moderne pe propria cale de evolu�ie, spre stabilirea societ��ii informa�ionale ... 
pentru viitor, cere abordarea unei ideologii cu caracter integrativ, care va manifesta o 
atitudine evolu�ionist-institu�ionalist�, prezentând o sintez� a diferitor atitudini teoretice 
în realizarea reformelor economice (p. 57). Capitolul întâi sfâr�e�te cu analiza societ��ii 
postmoderne în lumina filosofiei alternativei istorice, studiind dezvoltarea formelor de 
proprietate, vorbind despre schimbarea vectorului dezvolt�rii, men�ionând c� are loc o 
cotitur� de la faza dezvolt�rii propriet��ii private pe seama propriet��ii personale (în 
societatea sclavagist�, de exemplu) la faza dezvolt�rii propriet��ii personale pe seama 
propriet��ii private, c� în societatea postmodern� occidental� din ��rile orientale 
industrial-dezvoltate apare contradic�ia dintre munca general� (�tiin�ific�) �i capital, c� în 
aceast� societate �tiin�a devine for�� produc�toare nemijlocit� a societ��ii (p.69). 

Un interes deosebit prezint� capitolul doi - „Noile tehnologii informa�ionale �i 
comunicative: probleme filosofice �i metodologice”-, în care este analizat� dezvoltarea 
noilor tehnologii informa�ionale �i comunicative, rolul lor în apari�ia �i dezvoltarea 
societ��ii postmoderne. În lucrare se men�ioneaz� c� în anii ’50 ai sec.XX s-a trecut de la 
revolu�ia industrial� la cea tehnico-�tiin�ific�, în domeniul tehnicii de calcul, trecându-se 
realizarea revolu�iei computeriale, iar în anii ’70-’80 ai sec.XX cu apari�ia Internetului 
începe s� se realizeze revolu�ia informa�ional� (p.74-80), ce are loc pe parcursul întregii 
societ��i postmoderne (p.80-95), analizându-se �i trecerea de la revolu�ia computerial� la 
revolu�ia informa�ional�, instituirea �i dezvoltarea societ��ii postmoderne în Republica 
Moldova (p.96-101). În lucrare, de rând cu examinarea apari�iei �i dezvolt�rii noilor 
tehnologii informa�ionale �i comunicative, sunt analizate �i a�a probleme filosofice ca: 
filosofia Internetului, filosofia lumilor virtuale, crearea lumilor virtuale prin mijloacele 
noilor tehnologii informa�ionale, precum �i postmodernismul ca filosofie a societ��ii 
postmoderne. 

Analizând probleme privitor la filosofia Internetului, în lucrare se men�ioneaz� c� 
pe la sfâr�itul sec. XX omenirea este martorul unui nou cer �i a unui nou p�mânt: 
informa�ia, în prezent, s-a transformat în esen�� de sine st�t�toare, odat� cu substan�a �i 
energia. Informa�ia în lumea virtual-computerial� este pus� în locul materiei, informa�ia 
�i tehnica din mijloace de activitate a omului se transform� în mijloace de trai. 
Comunicarea nemijlocit� a membrelor societ��ii de azi este înlocuit� prin comunica�ia cu 
ajutorul tehnologiilor informa�ionale �i comunicative (p.104-105). Filosofia Internetului 
reprezint� una din paradigmele importante ale �tiin�ei postneclasice, una din sferele 
principiale ale cercet�rilor filosofice ale �tiin�ei �i tehnicii contemporane. Ea formeaz� 
bazele unei noi în�elegeri a lumii, fiind orientate la c�utarea leg�turilor destul de generale 



P. Rumleanschi, Societatea postmodern�: probleme filosofice �i metodologice actuale 

���	���

ale evolu�iei �i autoorganiz�rii sistemelor naturale, sociale , cognitive, deschizând noi 
perspective pentru noi cercet�ri futurologice (p.107). 

Analizând filosofia lumilor virtuale, crearea lumilor virtuale prin mijloacele noilor 
tehnologii informa�ionale, autorul vine la concluzia c� datorit� realit��ilor virtuale 
computeriale �i creierul uman intr� într-un t�râm, unde comunicarea între ele se poate 
exercita la un nivel mai înalt, �i aceast� posibilitate nou� din punct de vedere calitativ 
p�streaz� promisiunea extinderii domeniului experien�ei umane, asistate de computer în 
direc�ii complet noi, în special, în direc�ia cre�rii �i l�rgirii mediului educa�ional virtual în 
înv���mântul superior (p.156-157). Sfâr�e�te capitolul doi cu analiza postmodernismului 
ca filosofia societ��ii postmoderne, men�ionându-se c� postmoderni�tii ( J.Derrida, 
G.Deleuze, J.Lyotard �.a.) vorbesc de faptul c�, cu aplicarea noilor tehnologii 
informa�ionale, viteza schimb�rilor individului gânditor cre�te, subiectul nu-�i mai 
p�streaz� identitatea. Subiectul devine variabil, are loc distrugerea ra�ionalismului 
�tiin�ific, a unor forme �i structuri ale con�tiin�ei �i a unor regimuri de func�ionare a ei. 
Apare scrisocentrismul, arhescrisul, scrisul f�r� litere, se trece la gramatologie. Prin 
intermediul gramelor are loc �tergerea numelor proprii a tuturor corpurilor �i lucrurilor, 
înlocuindu-le prin cifre. De la etno-fallo-fono-logocentrism se trece la tehno-fallo-info-
cifrocentrism. Gramele ca rezultate ale deconstruc�iei lumii vechi devin atomii, c�r�mizi 
ale devenirii unei noi realit��i. În acest sens, are dreptate autorul atunci când afirm� c� 
postmoderni�tii J.Derrida �i G.Deleuze sunt „Leucip �i Democrit ai epocii postmoderne” 
(p.187). 

Capitolul trei - „Filosofia �tiin�ei în societatea postmodern�, rolul ei formativ” - 
este consacrat analizei rolului formativ, specific pentru societatea postmodern�, a 
filosofiei �tiin�ei economice, politice, juridice, pedagogice, ecologice. Examinându-se 
problemele filosofice ale economiei, în lucrare se men�ioneaz� c�, cu trecerea la filosofia 
postmodern� apare economia de Re�ea, economia informa�ional�, Internet-economia , 
Internetul devenind baz� economic� a acestei societ��i. Apare e-businessul, e-comer�ul, 
banii electronici, telebankingul �.a. 

Examinând rolul formativ al filosofiei �tiin�ei economice în societatea 
postmodern�, dând interpretare filosofic� teoriilor economice: a ofertei, a anticip�rilor 
ra�ionale, a costurilor de tranzi�ie, a drepturilor de proprietate, a opiniei publice, a 
capitalului uman �i a comportamentului uman, a teoriilor societ��ii informa�ionale 
precum teoria „Societ��ii cuno�tin�elor” �i a economiei inova�ionale, a întreruperii 
succesivit��ii, a societ��ii industrial-tehnocrate, a tehnologiilor intelectuale, a 
transform�rilor postsocialiste �i a globaliz�rii, în lucrare se formuleaz� concluzia c� 
aceste teorii orienteaz� personalit��ile s� contribuie la stimularea ofertei, la anticip�ri 
ra�ionale pe baza rela�iilor de pia�� existente, la mic�orarea costului de tranzi�ie. Aceste 
teorii orienteaz� personalit��ile la dezvoltarea firmelor, la o rentabilitate mai înalt� a 
capitalului uman, s�-�i îmbog��easc� permanent cuno�tin�ele, la revigorarea economiei pe 
baza instaur�rii rela�iilor de pia��. Aceste teorii orienteaz� societatea la stimularea 
activit��ii antreprenorilor, crearea modelelor economice ale dezvolt�rii economice pe 
baza anticip�rilor ra�ionale ale întreprinderilor �i ca tehnologiile informa�ionale s� 
contribuie la formarea propriet��ii intelectuale a economistului (p.215-227). În lucrare 
sunt supuse investiga�iilor �i problemele ce vizeaz� expansiunea structurilor de Re�ea, 
perspectivele dezvolt�rii sociale în viitor, pe parcursul c�reia se vor distruge nu numai 
metodele ierarhice de coordonare a economiei, dar �i structurile economiei de pia��, 
dominante r�mânând doar structurile economiei informa�ionale. O aten�ie deosebit� este 
acordat� filosofiei managementului, definite în lucrare ca filosofie a businessului 
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antreprenorial �i filosofiei marketingului definit� ca filosofie a businessului afacerilor 
comerciale (p.244). 

Examinând rolul formativ al filosofiei �tiin�ei politice, dând interpretare filosofic� 
doctrinelor politice existente în societatea postmodern�, precum cea a liberalismului 
„organizat” (în societatea postmodern� din ��rile occidentale industrial-dezvoltate) �i a 
liberalismului „nostalgic” (în societatea postmodern� postsocialist�), cea democrat-
cre�tin� �i cea social-democrat�, în lucrare se formuleaz� concluzia c� aceste teorii 
orienteaz� personalit��ile, pe baza drepturilor �i libert��ilor existente, s�-�i realizeze 
anumite interese personale, s� influen�eze activitatea statului prin alegerea unui stat 
maximal, care intervine în toate domeniile sociale (conform liberalismului „organizat”) la 
posedare de proprietate privat�, de a fi liber total de puterea de stat, a influen�a activitatea 
statului prin alegerea persoanelor oficiale, având dreptul de a alege �i a profesa meseria 
dorit�, s� fie �i responsabile (conform liberalismului „nostalgic”), s� p�streze orânduirea 
veche, ideile tradi�ionale, institutele socialiste (conform conservatorismului socialist) la 
realizarea unor principii eter-umaniste �i democratice de organizare �i conducere 
democratic� a societ��ii (conform cre�tin-democra�ilor), la o via�� în condi�iile unei 
societ��i bazate pe proprietatea ob�teasc� asupra mijloacelor de producere (conform 
social-democra�ilor). Aceste teorii orienteaz� societatea la faptul c� puterea statal� s� fie 
construit� pe principii etic-umaniste �i democratice, s� �in� cont de aspira�iile 
electoratului, s� construiasc� o orânduire democratic� a societ��ii f�r� clase antagoniste 
(p.276-281), excluzând în viitor atât conservatorismul socialist, cât �i conservatorismul 
capitalismului comsumerist. 

Analizând rolul formativ al filosofiei �tiin�ei juridice în condi�iile societ��ii 
postmoderne, dând interpretare filosofic� �colii istorice de filosofie a dreptului, 
pragmatismului juridic, realismului juridic, teoriei dreptului obiectiv, neonaturalismului, 
în lucrare se formeaz� concluzia c� aceste teorii orienteaz� personalit��ile la perceperea 
dreptului ca instrument pentru realizarea anumitor scopuri, la în�elegerea dreptului ca 
fiind variabil, determinat de necesit��ile sociale, variate �i ele în dependen�� de moment, 
�ar� �i împrejur�ri. Aceste teorii orienteaz� personalit��ile la acceptarea dreptului ca lege 
suprem� a tuturor voin�elor, la un drept „just”, la un drept na�ional cu con�inut variabil. 
Aceste teorii orienteaz� la elaborarea dreptului pe baza spiritului poporului, la tratarea, în 
mod complex, a problemelor juridice, la orientarea conduitei practice a persoanelor 
oficiale, cât �i modul cum ei rezolv� litigiile sociale. Societatea trebuie s� reglementeze 
deciziile tribunalelor, hot�rârile instan�elor, urmând scopul de a atinge, cu ajutorul 
dreptului, unitatea societ��ii, s� procedeze astfel încât dreptul s� fie pragmatic, s� accepte 
dreptul la via�a umanit��ii în grupuri organizate, s� contribuie ca sentin�ele de justi�ie s� 
fie determinate de lege, ca ordinea public� s� fie determinat� de valorile �i necesit��ile 
sociale, care �i ele se schimb� în func�ie de moment. E nevoie ca societatea s� stabileasc� 
o solidaritate a oamenilor, ca conformarea la solidaritate s� reprezinte o regul� de drept, 
ce se impune atât statului, cât �i cet��enilor, s� asigure domnia justi�iei pe baza unui 
„drept just”, a unui drept natural cu con�inut variabil. În lucrare e formulat� �i concluzia 
în privin�a necesit��ii aplic�rii în gândirea filosofico-juridic� la etapa societ��ii 
postmoderne a unui anumit principiu al antagonismului, cerându-se analiza acestei idei 
pe baza logicii dinamice a contradictoriului (p.302-314). 

O aten�ie deosebit� în lucrare este acordat� �i examin�rii rolului formativ al 
filosofiei �tiin�ei pedagogice în societatea postmodern�, men�ionându-se c� aplicarea 
tehnologiilor informa�ionale, a Internetului, are multe consecin�e pozitive, cum ar fi 
înv���mântul la distan��, dar are �i multe consecin�e negative: prin scoaterea informa�iei 
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din Internet se pierde interesul �i capacitatea elevilor �i studen�ilor la descoperiri 
independente, devenind incapabili de a construi o comunicare problematic�, scade 
interesul fa�� de gândirea teoretic� (p.319-338). 

Analizând filosofia �tiin�ei ecologice, formulând problema ecologic� ca problem� 
a necorespunderii esen�ei naturale a omului �i a condi�iilor naturale umanizate, a 
existen�ei lui, care reprezint� cazul particular al problemei „artificialului �i naturalului”, 
în lucrare se men�ioneaz� c� în societatea postmodern� se creeaz� anumite premise 
pentru rezolvarea ei, când omul cu ajutorul tehnologiilor informa�ionale se pune în 
corespundere cu mediul înconjur�tor transformat, se acomodeaz� la mediul înconjur�tor 
schimb�tor �i, ca atare, se creeaz� condi�ii pentru „a scoate” problema ecologic� (p.352-
353). 

Men�ionând momentele pozitive ale lucr�rii, trebuie de atras aten�ia �i la faptul c� 
lucrarea ar fi câ�tigat dac� autorul ar fi analizat �i problemele civiliza�iei �i a rolului 
formativ al filosofiei culturii în societatea postmodern�, ce ar fi fost o completare 
esen�ial� a problemelor analizate. 

În concluzie, men�ion�m c� în lucrarea cercet�torului Petru Rumleanschi sunt 
abordate multe probleme filosofice �i metodologice ap�rute în societatea contemporan�. 
Prezentând o analiz� profund� conceptual�, filosofico-metodologic� �i filosofico-
economic� a societ��ii postmoderne , aceast� lucrare, f�r� îndoial�, va contribui la 
aprofundarea �i dezvoltarea teoriei �i practicii privitor la societatea contemporan�. 
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UNELE CONSIDERENTE PRIVIND ABORDAREA 
PROBLEMEI ADAPT&RII POPULA*IEI ALOLINGVE 

A REPUBLICII MOLDOVA LA MEDIUL ETNIC AUTOHTON� 
 

Democratizarea societ��ii moldovene�ti �i realizarea aspira�iilor ei proeuropene 
depinde atât în prima, cât �i în ultima instan�� de un �ir de factori-cheie de importan�� 
major� pentru ��rile polietnice. Între ace�tia un loc �i un rol aparte, sui generis, îi revine 
toleran�ei etnice �i gradului avansat de coeziune na�ional�, apropierii �i colabor�rii 
entit��ilor etnice existente. Acest factor devine un mobil al integr�rii comunit��ilor etnice 
alolingve în mediul etnic autohton, al familiariz�rii lor cu valorile spirituale autohtone. 

Privit� �i perceput� în acest context, monografia în edi�ie rus� a dr. în filosofie 
Nicolae Cojocaru - „�������� ������		 ��������
��"���� �������	
 *������	!	 
+����� ! ����#�����' /��	"��!�' ����” - prezint�, dup� cum e �i firesc, un interes 
sporit pentru savan�i �i pentru practica etno-politic� din �ar�. Desigur, ne referim la 
diferitele atitudini ale acestora vizavi de valoarea lucr�rii, începând de la cele mai 
pozitive, ce o calific� drept binevenit� �i original� în câmpul �tiin�ifico-practic din 
domeniul sociouman, �i terminând cu cele negative, ce o desconsider�. 

În aceast� ordine de idei remarc�m faptul c�, în linii mari, în compartimentul 
introductiv al lucr�rii sunt fundamentate în mod conving�tor multiplele semnifica�ii pe 
care le poate avea gradul necesar de adaptare a unei treimi din popula�ia Republicii 
Moldova (considerat� de autor popula�ie de limb� neromân�) la valorile spirituale create 
de moldovenii / românii pruto-r�s�riteni. Pornind de aici, o asemenea adaptare va 
întruchipa: 

� noua evolu�ie a ��rii pe calea dezvolt�rii ei de lung� durat�; 
� realizarea în societatea moldoveneasc� atât a echit��ii sociale, cît �i a integr�rii 

sociale; 
� formarea unor interese �i scopuri publice general recunoscute în stare s� 

uneasc� majoritatea absolut� a membrilor societ��ii; 
� apropierea real� între popula�ia alolingv� �i na�iunea titular�. 
Totodat�, consider�m rezonabil� pozi�ia autorului vizavi de urm�rile grave pe care 

le poate avea pentru societate re�inerea în continuare a procesului de adaptare. Or, 
realizarea cu succes a acestui proces presupune ab initio un grad adecvat de cunoa�tere a 
lui, efectuarea unor cercet�ri speciale în domeniu. În primul rînd, astfel de cercet�ri nu au 
avut pondere în condi�iile regimului totalitar sovietic, întrucît acesta, dup� cum 
men�ioneaz� dl Nicolae Cojocaru, sub masca declara�iilor despre „înflorirea �i apropierea 
na�iunilor”, orienta rela�iile interetnice �i investiga�iile asupra lor în albia dena�ionaliz�rii 
�i rusific�rii nu numai a popula�iei autohtone, ci �i a tuturor celorlalte grupuri etnice de 
na�ionalitate nerus� ce locuiau în republic�.  

În al doilea rînd, ne asociem pe deplin opiniei privind insuficienta ameliorare a 
investiga�iilor asupra procesului controversat de adaptare a popula�iei alolingve a 
Republicii Moldova în perioada de dup� declararea independen�ei acesteia, invocat� de 
autor în partea introductiv� a c�r�ii. În publica�iile din ultimii 10-15 ani, consacrate 

                                                 
� Prin acest subiect autorii î�i exprim� opinia asupra lucr�rii dr. conf. Nicolae Cojocaru 
�������� ������		 ��������
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rela�iilor interetnice, cu excep�ia lucr�rii de fa��, accentele se pun mai mult pe problemele 
difuziei interetnice �i autoidentific�rii na�ionale în Republica Moldova, p�str�rii 
minorit��ilor na�ionale �i respect�rii drepturilor �i libert��ilor lor în baza experien�ei 
europene, f�r� ca aceste probleme s� fie corelate cu careva proiecte optime de adaptare la 
factorul autohton.  

Chiar �i în publica�iile în a c�ror denumire figureaz� sintagma „integrarea 
minorit��ilor na�ionale în societate” problema adapt�rii la valorile autohtone nu se 
examineaz� ca un fenomen neap�rat, ca o variabil� sine qua non a unor rela�ii interetnice 
echilibrate. Tocmai de aceea calific�m a fi just� aprecierea adus� de autor majorit��ii 
cercet�torilor în domeniu, care fie c� nicidecum nu accept� ideea adapt�rii, fie c� au o 
atitudine dur� sau, dimpotriv�, incert� fa�� de ea.  

Prin urmare, în condi�iile actuale ale Republicii Moldova, deloc facile pentru 
teoretizarea fenomenului adapt�rii, prezenta lucrare are o semnifica�ie epistemic� cât se 
poate de relevant� �i, totodat�, are multiple valen�e practice evidente legate efectiv de 
ra�ionalizarea activit��ii institu�iilor de stat �i civile, de elaborarea �i implementarea de 
c�tre acestea a politicii de adaptare. Mai întâi, lucrarea se distinge prin coeren�� de 
con�inut �i form�, de determinare a actualit��ii �i gradului de cercetare a temei, prin 
stricte�e �i claritate teleologic� �i metodologic�, prin structurarea �i analiza reu�it� a 
problemelor abordate. Autorul a efectuat un studiu original, reu�ind prin dimensiunile 
teoretice �i empirice consistente, bine juxtapuse �i integrate în capitole �i paragrafe, s�-i 
ofere acestuia un caracter analitico-�tiin�ific de sintez�, inovator, finalizat.  

De o real� valoare este capitolul c�r�ii în care demersul autorului se axeaz� pe 
conceptualizarea variatelor probleme ce �in de necesitatea �i esen�a adapt�rii popula�iei 
neromâne la mediul etnic autohton. Astfel, fenomenul adapt�rii vine a fi unul multivalent, 
prezent în diverse ipostaze: de variabil� social�; de factor al utilit��ii; de element al 
echit��ii; de factor al integr�rii; de condi�ie a mic�or�rii conflictelor; de formul� a 
rela�iilor interetnice. Desigur, luate în parte �i ca totalitate aceste ipostaze au o importan�� 
diferit� în procesul de cercetare, or ele pot s� se condi�ioneze reciproc, s� se completeze.  

Totu�i, în cazul studiului de fa��, autorul porne�te de la dimensiunea social� ca 
fiind una complex�, de natur� atât general�, cât �i particular� în raport cu celelalte 
coordonate ale adapt�rii. Ne referim mai întâi la analiza bifactorial� a conceptului de 
adaptare, acesta fiind examinat nu doar ca factor în sine, ca subiect intrinsec, ci �i ca 
factor aflat într-o conexiune direct� cu obiectul investiga�iei, cu termenii de autohton �i 
b��tina�. Delimitarea de c�tre autor a acestor termeni, în pofida comunit��ii lor de 
con�inut, este principial necesar�, întrucât ei nu sunt identici, fapt ce ne ajut� la 
perceperea mai adecvat� a specificit��ii obiectului dat (în sens c� nu to�i b��tina�ii, adic� 
cei ce au o anumit� apartenen�� de loc, sunt în acela�i timp �i autohtoni, adic� de origine 
local�, forma�i aici ab ovo, ab origine) �i, totodat�, la concretizarea influen�ei subiectului 
asupra obiectului. În aceast� ordine de argumentare subliniem faptul c� teoretizarea 
subiectului (fenomenul adapt�rii popula�iei alolingve) �i obiectului (mediul etnic 
autohton) cercetat nu e de natur� „pur�”, nu e rupt� de realitatea social�, ci î�i g�se�te 
expresie �i alimentare în arealul moldovenesc.  

Definind adaptarea popula�iei neromâne a republicii ca un proces complex de a te 
obi�nui �i a �ine cont de ceea ce constituie mediul etnic al românilor din Moldova de la 
r�s�rit de Prut (familiarizarea cu istoria �i cultura autohton�, cunoa�terea �i utilizarea 
elementar� a limbii române, cunoa�terea �i respectarea tradi�iilor �i obiceiurilor poporului 
autohton, împ�carea cu idealurile �i n�zuin�ele lui na�ionale), autorul consider� pe drept 
c� atare proces nicidecum nu urm�re�te scopul de a asimila aceast� popula�ie. El 
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presupune doar schimbarea par�ial� a lumii spirituale a acesteia, prin îmbog��irea ei pe 
calea însu�irii valorilor spirituale autohtone.  

Pornind de la aspectul conceptual al problemei, autorul î�i concentreaz� efortul 
investigativ asupra adapt�rii popula�iei alolingve la mediul etnic autohton prin triada 
necesitate-obligativitate - rentabilitate, relevând-o drept compartiment aparte. Constat�m 
c� pân� acum aceast� triad� n-a fost racordat� în mod adecvat la fenomenul adapt�rii nici 
în teoria �i nici în practica etnopolitic� moldoveneasc�. De obicei, în mentalitatea 
autohtonilor accentul se pune, îndeosebi, pe factorul obligativit��ii, în sens c� 
conlocuitorii sunt trata�i ca fiind obliga�i s� se adapteze. Meritul autorului const� în faptul 
c� el dep��e�te acest punct de vedere simplist, manifestând cu adev�rat o pozi�ie 
�tiin�ific� complex� fa�� de problema adapt�rii. În primul rând, el vine cu argumente pro-
adaptare ca necesitate a tuturor, atât a imigran�ilor, cât �i a autohtonilor, condi�ie care 
elibereaz� efectiv societatea de multe probleme, inclusiv de conflictele antagoniste cu 
noii veni�i, conducând la o mai bun� comunicare a acestora. În al doilea rând, adaptarea 
poate c�p�ta caracter real dac� este înso�it� de factorul obligativit��ii, acesta fiind 
condi�ionat de necesitatea ob�inerii de c�tre noii veni�i a cet��eniei ��rii gazd�. Aceasta �i 
presupune însu�irea �i folosirea obligatorie a limbii oficiale, ceea ce constituie în viziunea 
autorului elementul principal al adapt�rii. În al treilea rând, adaptarea examinat� în mod 
impar�ial este într-o m�sur� mai mare �i avantajoas�, util� pentru alolingvi, întrucât ea 
conduce la optimizarea situa�iei lor. În acest sens a te adapta la mediul etnic autohton 
înseamn�, pentru imigran�i, a valorifica unica cale normal� spre o coexisten�� civilizat� în 
mediul dat.  

Un interes deosebit pentru cititorii de diferite etnii prezint� compartimentul 
lucr�rii axat pe adaptarea etnic� ca element al echit��ii. Poate c� pentru prima dat� în 
literatura de specialitate din �ar� se abordeaz� un asemenea subiect controversat, de�i la 
nivelul con�tiin�ei obi�nuite el, deseori, era �i este prezent. În acest context, sus�inem 
opinia autorului despre crearea în Moldova Sovietic�, în urma unui val imens de 
imigra�ie pe parcursul a 50 de ani, a unei atitudini neadaptabile, discriminatorii fa�� de 
limba autohtonilor, aceasta fiind ignorat� plenar în fostul regim comunist �i par�ial în 
prezent. Iat� de ce apreciem drept just� pozi�ia Domniei Sale c� fa�� de popula�ia 
autohton� s-a comis o inechitate strident�, a c�rei înl�turare ast�zi e posibil� doar oferind 
limbii române un rol unic (nu numai formal, ci �i real) de limb� oficial� a statului. 
Recunoa�terea acestui fapt de c�tre popula�ia alolingv�, acordul ei real de a se adapta �i 
este actul principal al echit��ii sociale.  

Pornind de la aceste �i alte circumstan�e, autorul deduce cauzele principale (vechi 
�i noi, interne �i externe, obiective �i subiective etc.) de neacceptare a fenomenului 
adapt�rii, de refuz de la realizarea lui. El a reu�it s� sistematizeze aceste cauze �i s� 
demonstreze evolu�ia �i reproducerea lor succesiv� de la o etap� la alta. Astfel, cauza-
cheie ini�ial� de neadaptare de pe timpul Rusiei �ariste �i anume, politica colonial� de 
dena�ionalizare s-a p�strat, cu unele modific�ri, �i în fostul regimul sovietic. Sau a�a-
zisele cauze noi de ast�zi sunt în felul lor o continuare a celor vechi, din timpul 
neîndep�rtat.  

Nu mai pu�in semnificative în acest sens sunt: psihologia neadapt�rii, prezent� la 
cea mai mare parte a locuitorilor alolingvi; ignorarea de c�tre elita alolingv� �i de 
organele de stat a necesit��ii unor eforturi permanente ce-ar asigura con�tientizarea 
avantajului adapt�rii pentru cei de alt� limb�; lipsa în stat �i în societate a unui câmp 
informa�ional-educativ corespunz�tor pentru adaptare; influen�a nefavorabil� a factorului 
extern asupra procesului de adaptare a locuitorilor alolingvi din republic�. În sfâr�it, dup� 
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p�rerea autorului, neadaptarea popula�iei neromâne din �ar� �ine �i de vina fiec�rui 
locuitor autohton. Dup� noi, aceast� afirma�ie este mai mult decât o simpl� constatare, 
este chiar o problem� fundamental�, fiindc� guvern�rile de obicei vin �i se duc, deseori 
r�mânând doar cu declara�ii despre adaptare, de vreme ce popula�ia autohton� din 
Moldova r�mâne aceea�i, neschimbat�, cu deficitul ei de obi�nuin�� de a comunica cu 
alolingvii în limba român�, de a le impune acestora un mediu adecvat de adaptare �i 
integrare. Pentru compara�ie men�ion�m c� georgienii, autohtonii baltici au cu totul alte 
tr�s�turi de caracter na�ional, alte obiceiuri, tradi�ii în rela�iile cu popula�ia alolingv�, care 
�i chiar în regimul comunist, nemaivorbind de prezent, trebuia s� asimileze valorile 
autohtone �i s� se integreze în mediul autohton.  

Acestea fiind spuse, consider�m lucrarea dlui Nicolae Cojocaru, cu toate 
ajunsurile �i neajunsurile (de altfel autorul nu pretinde de a cuprinde toate problemele 
adapt�rii, de a da r�spunsuri complete la ele), a fi una cât se poate de instructiv� �i util�. 
Cu siguran��, ea va contribui la schimb�ri spre bine, atât epistemice, cât �i axiologice �i 
praxiologice, în domeniul rela�iilor interetnice în general �i în cel al adapt�rii în 
particular. 
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NICOLAE SP&TARUL MILESCU – MODERN LA 370 DE ANI 
 
Se consider� c� un popor este capabil s� devin� con�tient din momentul când î�i 

pune în valoare opera, concep�ia personalit��ilor excep�ionale. Sine dubio, cu cât crea�iile 
acestor apostoli spirituali perpetu� în suflul inimilor,cu atât mai mult acest popor este 
absolvit de gravitatea de a-�i pierde identitatea, or decaden�a întotdeauna �i-a ad�pat 
r�d�cinile din placiditate, tembelism fa�� de tezaurul cultural mo�tenit. În sens univoc, o 
societate rupt� de arealul istoric, cultur� se confrunt� în permanen�� cu probleme de 
divers gen – specula�ii, conflicte, care �i mai mult acutizeaz� situa�ia �i a�a tensionat�. 

Dac� e s� ne referim concret la societatea noastr� care actualmente transform� în 
via�� multiple reforme direc�ionate de la cantitativ-calitativ spre cele calitative-
cantitative, atunci sesiz�m c� imperativul zilei a devenit tendin�a de dep��ire �i utilizare a 
oportunit��ilor ce ar facilita procesul de dep��ire a incertitudinii sociale �i conflictelor 
economice �i politice. 

Indiscutabil c� printre aceste oportunit��i se desemneaz� �i cele legate de studierea 
�i promovarea în circuitul valoric al comunit��ii autohtone a c�rturarilor notorii care, cât 
ar fi de regretabil, mul�i din ei mai r�mân în anonimat sau se bucur� de prea pu�in� 
aten�ie din partea cercet�torilor. Descifrarea resorturilor profunde, aducerea operei �i 
concep�iei lor în câmpul spiritual na�ional �i universal prin intermediul unui arsenal 
complex de strategii, printre care �i mediatizarea, organizarea de manifest�ri �tiin�ifice de 
divers nivel, introducerea în curriculumul �colar �i universitar etc., va conduce la 
cimentarea sentimentului de mândrie na�ional�, a conect�rii în consubstan�ialitatea 
veridic� �i pluridimensional� la atmosfera, cultura moldoveneasc� proprie perioadelor 
trecute. Coordonându-�i activitatea cu cerin�ele societ��ii contemporane, Sectorul 
Filosofie al IFS%P al A%M a acordat �i acord� deosebit� aten�ie segmentului „Mo�tenire”, 
compartiment de investiga�ii ce permite colaboratorilor scoaterea în eviden�� a 
personalit��ilor marcante ale culturii noastre care au �tiut s�-�i racordeze interesele, 
tribula�iile cu aspira�iile �i idealurile poporului, rezumând prin opera �i concep�ia proprie 
hipersensibilitate activizat� de marele teme ale vremii, teme care, de altfel, r�mân actuale 
pân� în prezent. 

Un exemplu elocvent în acest sens este Simpozionul �tiin�ific „Opera lui Nicolae 
Sp�tarul Milescu în contextul culturii europene �i universale”, organizat pe data de 19 
octombrie 2006, cu ocazia anivers�rii a 370-a de la na�terea marelui c�rturar. Notabil, 
desf��urarea Simpozionului s-a înscris ca o continuare logic� în contextul de activit��i 
�tiin�ifice de mediatizare �i sensibilizare a publicului pe care Sectorul Filosofie le 
organizeaz� anual cu scopul promov�rii în câmpul valoric �i ideatic al celor mai 
reprezentative nume ale spiritualit��ii noastre care, la anumite perioade, prin dimensiunile 
demersului lor, au f�cut epoca. 

Comitetul de organizare a Simpozionului �tiin�ific dirijat de directorul de proiect 
�i, simultan, �efa Sectorului Filosofie, dr. Ana Pascaru, �i-au propus urm�toarele 
obiective menite s� elucideze complexitatea crea�iei �i concep�iei remarcabilului exeget, 
�i anume: reflectarea contribu�iei lui Sp�tarul Milescu în cultura universal�; trecerea în 
revist� a domeniilor în care a excelat c�rturarul; reflectarea activit��ilor gânditorului în 
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calitate de exponent al intelectualit��ii sud-est europene; familiarizarea tinerei genera�ii 
cu mo�tenirea milescian� �i leg�tura concep�iei înainta�ului cu realitatea din Republica 
Moldova. De men�ionat, Simpozionul �tiin�ific �i-a desf��urat lucr�rile în cadrul a trei 
module: 1.contribu�ia lui Nicolae Sp�tarul Milescu în cultura universal�; 2. reverbera�ii 
spirituale în mo�tenirea lui Nicolae Sp�tarul Milescu; 3. Nicolae Sp�tarul Milescu – 
exponent al intelectualit��ii sud-est europene din secolul al XVII-lea. 

În cuvântul de deschidere al Simpozionului, Alexandru Ro�ca, dr. habilitat, 
Academician, coordonator al sec�iei %tiin�e Umanistice �i Arte, a men�ionat crea�ia 
milescian� ca un segment demn de aten�ia cercet�torilor contemporani, or eminentul 
înainta� a fost unul dintre pu�inii exponen�i ai culturii din perioada secolului al XVII-lea 
care a l�sat un num�r impresionant de redutabile lucr�ri de pondere universal�, 
manifestându-se concomitent �i ca un neobosit explorator al diverselor domenii – 
filosofie, estetic�, retoric�, religie, pedagogie, cât �i al problemelor angoasante ale 
timpului. 

Nu mai pu�in consistent� ca �i con�inut a fost �i comunicarea dr. Ion Rusandu, 
directorul IFS%P. care a reflectat dimensiunile activit��ii lui Nicolae Sp�tarul Milescu de 
factur� umanist� ca un model de apostolat moral, de gândire plastic� în expunerea 
materialului, însu�i c�rturarul fiind atestat ca o personalitate ce a �tiut s� rimeze 
spiritualitatea na�ional� prin intermediul numeroaselor opusuri care au fost �i r�mân înalt 
apreciate de savan�ii din întreaga lume. În acela�i discurs, s-a remarcat c� exegetul, prin 
opera sa, f�r� s� evite tonul moralizator, a demonstrat poten�a de inova�ii produc�toare de 
sens �i �i-a impus propria opinie chiar �i în situa�ia când aceasta contravenea întregii 
sisteme tradi�ionale. Exemplu indubitabil – preten�ia c�rturarului de a exclude teologia 
din sistemul celor �apte arte liberale, fapt ce nu poate fi contestat �i care a fost lansat de 
Sp�tarul Milescu ca o provocare serioas� la adresa bisericii. Simptomatic c�, de�i a apelat 
la o formul� de expunere unde redutan�a uneori devine insuportabil�, Sp�tarul Milescu, 
totu�i, prin coeren�a sintezei �i mizei teoretice, a l�sat opere de valoare care se înscriu de 
minune în contextul tezaurului spiritual universal. Pe acest temei, a consemnat raportorul, 
absen�a relativ îndelungat� din orizontul cercet�rilor trebuie dep��it�. În concluzie final�, 
dr. Ion Rusandu a nuan�at c� o imagine credibil� �i adecvat� a tribula�iilor social-politice 
�i culturale ale secolului al XVII-lea poate fi ob�inut� doar prin studierea complex� a 
operei milesciene, parte complementar� a epocii date. 

F�r� a ne implica ideatic sau structural în tematica comunic�rilor unite sub egida 
Simpozionului, eviden�iem un vast domeniu de aspecte, tr�s�tura caracteristic� ale c�rora 
ar fi în special momentul novator �i cel sorginte. În acest sens, erudi�ie, profunzime, chiar 
ata�ament fa�� de opera vie�ii c�rturarului au demonstrat prin comunic�rile lor – dr. 
habilitat Gh. Bobîn� �i dr. %t. Lupan, or tematica în cauz�, constat�m, le-a devenit subiect 
de predilec�ie de dou� decenii, adic� înc� pe când în Sectorul Istoria Filosofiei �i Estetic� 
sub conducerea dr. habilitat, profesorului A. Babii se organizau �i se desf��urau 
„Lecturile milesciene” – manifest�ri �tiin�ifice de prestigiu nu numai na�ional, dar chiar �i 
interna�ional. 

Interes deosebit a trezit �i raportul „Evolu�ie �i istorism în opera lui Nicolae 
Sp�tarul Milescu” prezentat de dr. Ana Pascaru, în care autoarea a �inut s� oglindeasc� nu 
numai prezen�a, caracterul acestor dou� aspecte în opera înainta�ului nostru, dar, 
simultan, s� dea o apreciere argumentat� a modului de abordare a lor de pe pozi�iile 
secolului al XVII-lea, cât �i s� eviden�ieze tangen�ialitatea de opinii cu al�i reprezentan�i 
ai gândirii social-filosofice universale. 
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Nu putem face abstrac�ie nici de caracterul documentat, capacitatea de a �ine 
auditoriul în logica riguroas� a ra�ionamentelor �i concluziilor demonstrat� în a�a 
comunic�ri ca: „Traducere – prelucrare - focalizare �i originalitate în crea�ia lui N. 
Spathary-Spafarii (Milescu)”; „Implicarea lui Nicolae Sp�tarul Milescu în polemicile 
teologice ale vremii”, „Popoarele Siberiei �i Extremul Orient descrise în opera lui 
Nicolae Sp�tarul Milescu” – relat�ri expuse, respectiv de Pavel Balmu�, Institutul de 
Filologie al A%M, Nina Negru, Biblioteca Na�ional� din RM, Valeriu Matei, drd., 
Institutul de Filologie al A%M. 

În concluzie final�, subliniem c� lucr�rile Simpozionului au reliefat un complex de 
aspecte cu caracter original, proprii operei lui Nicolae Sp�tarul Milescu, care pân� la 
momentul actual nu au fost studiate. Tot în cadrul aceleia�i manifest�ri �tiin�ifice s-a 
f�cut �i o trecere în revist� a rezultatelor ob�inute în studierea acestui compartiment, 
consider�m, important �i valoros atât pentru cultura na�ional�, cât �i pentru cea 
universal�. Semnificativ, tot în cadrul Simpozionului s-a luat decizia ca comunic�rile, 
rezultatele investiga�iilor s� fie publicate în ferma convingere c� ele vor servi în calitate 
de suport teoretic, metodologic �i didactic pentru studen�ii, doctoranzii �i speciali�tii din 
domeniu preocupa�i de inextingibila oper� milescian� ce suscit� interesul �i aprinde 
spiritele la distan�� de secole. 

 



���	���

Conferin�a %tiin�ific� 
FILOSOFIA %I PERSPECTIVA UMAN& 

 
Filosofia �i perspectiva uman� - generic sub care �i-a desf��urat lucr�rile 

Sesiunea �tiin�ific� consacrat� Zilei Mondiale a Filosofiei, eveniment ce anul curent a 
ajuns la edi�ia a patra. Manifestarea în cauz� se înscrie în contextul strategiilor UNESCO, 
organiza�ie care în 2002 la sesiunea a 169-a a adoptat Strategia în Filosofie. Act strategic 
scopul c�ruia rezid� în promovarea ponderii filosofiei în lumea contemporan�. În cadrul 
dezbaterilor asupra strategiei �i adoptarea acesteia s-a convenit s� se declare anual a treia 
zi de joi a lunii noiembrie - Ziua Mondial� a Filosofiei.  

Astfel, începând cu anul 2003, Institutul de Filozofie, Sociologie �i %tiin�e Politice, 
împreun� cu Asocia�ia Filosofilor din Moldova, organizeaz� manifest�ri �tiin�ifice 
consacrate acestui eveniment. Tradi�ional, la 16 noiembrie 2006, în incinta Academiei de 
%tiin�e a Moldovei, �i-a desf��urat lucr�rile conferin�a interna�ional�. Ziua Mondial� a 
Filosofiei pe lâng� lucr�rile conferin�ei s-a completat cu lans�ri de carte �i o mas� 
rotund� la care �i-au dat întâlnire cercet�torii cu experien�� �i tinerii în ascensiune. 

La lucr�rile Conferin�ei au participat circa 70 de cercet�tori, inclusiv profesori %" 
studen�i ai Facult��ii Asisten�� Social�, Sociologie �i Filosofie a Universit��ii de Stat din 
Moldova, de la Catedra de �tiin�e Socio-umane de la Universitatea Tehnic� din Moldova, 
Catedra de )"#�$�!"��%"�*�#"(�#��"� de la Academia de Studii Economice din Moldova, 
Catedra �(""���� Socio-umane �i drept de la Universitatea Cooperatist Comercial� din 
Moldova, Catedra �(""����Socio-umane de la Universitatea Agrar� din Moldova, Catedra 
Filosofie �i Bioetic� de la Universitatea de Medicin� �i Farmacie din Moldova . 

Conferin�a �i-a desf��urat lucr�rile în cadrul a trei module: Filosofia în lumea 
contemporan�; Filosofia �i înv���mântul; Filosofia �i globalizarea. 
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V. ERMURATSCHI: SEGMENTE ALE CREA*IEI 
(1905-1983) 

„Oamenii sunt aceea ce e clipa”  
(Shakespeare) 

Dup� cum consemna T.Chelariu, nici o teorie �tiin�ific� nu dep��e�te hotarele 
propriului secol, deoarece „abia i-ai consolidat formularea �i iat� c� lucrurile trebuie 
pip�ite cu alte unelte �i în�elese altfel” [1]. Secolul XX a fost extrem de generos cu noi, 
mai ales la capitolul spiritualitate, or ne-a pus la dispozi�ie o pleiad� de personalit��i 
marcante care prin talentul, setea de absolut, înzestrarea intelectual�, intensitatea 
patriotic� a ac�iunilor au f�cut s� rimeze demnitatea �i cultura neamului, au scos din 
anonimat �i pus în valoare oameni �i evenimente negarea c�rora ar �tirbi impresionabil 
din complexa istorie na�ional�.  

Printre ace�ti exege�i, care n-au fost vitregi�i de talentul de a investiga, compara �i 
promova abilitatea s�-�i cristalizeze �i sintetizeze ra�ionamentele cu privire la problemele 
cele mai stringente cu care se confrunta poporul �i, simultan, s� ne ofere compensatorii 
sfaturi �i idei despre c�ile cele mai simple �i adecvate de atingere a imperativelor 
timpului, se înscrie �i filosoful, sociologul Vasile Ermuratschi. 

Glosând asupra capitolului etapele vie�ii �i crea�iei gânditorului, subliniem c� 
destinul a fost mai mult decât favorabil cu V.Ermuratschi – absolvent al Institutului din 
Rostov, participant la Marele R�zboi pentru ap�rarea Patriei, savant, om emerit în �tiin��. 
În scopul p�trunderii în factura intelectual�, consider�m c� ar fi inadmisibil s� nu 
estim�m, apreciem aportul doctorului habilitat în filosofie, profesorului universitar 
Ermuratschi, incontestabil în opera de fondare �i statornicire a Sectorului de Filosofie în 
cadrul Institutului de Istorie al Filialei moldovene�ti a A% a URSS(1956), Sector care mai 
târziu a servit drept baz� actualului Institut de Filosofie, Sociologie �i %tiin�e Politice al 
A.%.M. 

Autor a circa 70 de lucr�ri �tiin�ifice, ce-�i înscriu segmentele ideatice în a�a 
domenii ale filosofiei ca istoria filosofiei, filosofia social�, filosofia religiei �i 
epistemologia, V.Ermuratschi se las� în special captivat de complexa oper� a lui Dimitrie 
Cantemir. Rezultatele acestor interese savante se materializeaz� prin trei monografii de o 
valen�� �tiin�ific� incontestabil�: „Concep�iile social-politice ale lui Dimitrie Cantemir” 
(1956), „Dimitrie Cantemir ca gînditor �i om de stat” (1973) �i „Dimitrie Cantemir” 
(1978). 

Nu mai pu�in impresionabil se profileaz� �i �irul de lucr�ri la realizarea c�rora 
gânditorul s-a manifestat în ipostaz� de redactor �i coautor: „Din istoria gândirii social-
politice �i filosofice în Moldova” (1970), „Pagini de istorie a religiei �i ateismului în 
Moldova” (1970), „Problemele teoriei cunoa�terii” (1972), „Cercet�rile filosofice �i 
sociologice în Moldova” (1970) �.a. 

Cercet�tor �i explorator infatigabil al problemelor angoasante, sus�in�tor al 
spiritualit��ii na�ionale prin sensibile eforturi personale �i, simultan, victim� a unui timp 
generator de experien�e ideologice limit�, marginale în domeniul social-politic, cu care se 
confrunt� �i îi marcheaz� în special opera, concep�ia. Subliniem chiar din start c�, dac�, 
totu�i, facem abstrac�ie de acele momente impuse de ideologia comunist�, menite de a 
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deveni compartimentul intrinsec, durabil al unei opere cu caracter �tiin�ific �i nu numai 
(referin�e la operele clasicilor marxism-leninismului, elogierea neadecvat� �i nu 
întotdeauna argumentat� a concep�iei lor, analiza problemei din aspect materialist, 
negarea neîntemeiat� a idealismului �.a.), aspect care f�cea imposibil� apari�ia oric�rei 
nout��i editoriale indiferent de domeniu, atunci remarc�m c� crea�ia lui Ermuratschi 
r�mâne valoroas� în timp atât prin complexitatea problematic�, profunzimea p�trunderii 
�i elucid�rii subiectului, cât �i prin faptul, poate cel mai important, c� a fost unul dintre 
cei care prin opera sa a grefat pagini din istoria neamului, f�când astfel s� rimeze 
spiritualitatea na�ional�. 

Inten�ia de a eviden�ia un subiect, tem� sau problem� de predilec�ie la care �i-a 
raliat cercet�rile pe parcursul anilor, V.Ermuratschi ne-ar pune în situa�ia de a nuan�a f�r� 
rezerve una - Dimitrie Cantemir, - c�reia îi consacr� �i trei monografii, în rest 
investiga�iile sale cuprind un vast spa�iu ideatic ce oscileaz� în cadrul : filosofiei, 
sociologiei, esteticii, politicii, moralei, în abordarea c�rora a dat dovad� de tenacitate, 
perseveren�� �i constructivism. 

Ponderabilitatea �i viabilitatea contribu�iei lui V.Ermuratschi în opera de 
aprofundare a cercet�rilor �i mediatizare a notoriei personalit��i a lui D.Cantemir se 
justific� mai ales prin faptul c� autorul ne grefeaz� �i un amplu spectru problematic 
propriu valoroasei opere a umanistului, cât �i o conturat� imagine a tribula�iilor social-
politice �i spirituale de la sfâr�itul sec. XVII – începutul sec. XVIII. 

Opusurile vizate ne ofer� o solid� analiz� a operei �i vie�ii lui Cantemir, or unele 
aspecte cap�t� o dezvoltare chiar destul de minu�ioas�: etapele principale ale vie�ii; 
concep�iile social-politice; esen�a de clas� a convingerilor gânditorului; interesul fa�� de 
istorie, filosofie, natur� �i om etc. Documentat cu scrupulozitate de opera vie�ii lui 
Cantemir, protagonistul î�i structureaz� cercet�rile rigid func�ional, astfel cititorul, în 
procesul lecturii, este men�inut în logica riguroas� nu numai a argumentelor, 
ra�ionamentelor cu privire la anumite momente, dar �i a concluziilor pe ce le subscrie în 
procesul prezent�rii materialului, fapt care faciliteaz� p�trunderea esen�ei lucr�rii chiar �i 
pentru persoane mai pu�in preg�tite în domeniu. Cu naturale�e �i consacrare, Ermuratschi 
ne reliefeaz� tabloul operei vie�ii lui Cantemir, care elucideaz� �i asidua sa activitate pe 
care cercet�torul o cantoneaz� cu suple�e. Astfel, Cantemir este reprezentat ca „ 
remarcabil gânditor, om de stat �i c�rturar enciclopedist” [2], dar �i ca patriot înfl�c�rat, 
care condamn� cu hot�râre trând�via, abuzurile nelimitate, lipsa de patriotism, luxul, 
corup�ia, desfrâul clasei dominante. 

Familiarizat cu literatura deja consacrat� prodigioasei vie�i �i activit��i a lui 
Cantemir, cât �i propriu-zis perioadei în care acesta a tr�it, Ermuratschi, într-o manier� 
proprie, fixeaz� cauzele, premisele care au influen�at �i determinat formarea concep�iilor 
marelui gânditor. În sens univoc, el supune examenului contextul istoric �i spiritual în 
care Cantemir se dezv�luie ca una dintre cele mai remarcabile figuri ale culturii 
universale. F�r� explica�ii în plus, Ermuratschi ne oglinde�te succint istoria familiei 
cantemire�tilor, eviden�iind cauza necesit��ii afl�rii lui Dimitrie Cantemir la 
Constantinopol, „în vârsta de cincisprezece ani a fost trimis în locul fratelui s�u mai mare 
Antioh…ca ostatic al sultanului turcesc de la Principatul Moldovei” [3]. Stilul, maniera 
în care Ermuratschi î�i expune aser�iunile fa�� de Cantemir este destul de sobr�, autorul 
evit� elogierile, abaterile poetice, care se pare le consider� de prisos într-un text �tiin�ific, 
suita viziunilor cercet�torului în acest sens reprezint� un portal al unei noi în�elegeri mai 
complexe, pluridimensionale a operei �i tribula�iilor marelui umanist. Impresionat de 
genialitatea creatoare a lui Cantemir, Ermuratschi, punând în dezbatere evenimentele cele 
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mai simbolice proprii principalelor etape ale vie�ii fostului domnitor, d� o apreciere înalt� 
dragostei fa�� de cuno�tin�e, perseveren�ei, asiduit��ii, care constituiau tr�s�turile de for�� 
în timpul afl�rii sale la Constantinopol, tr�s�turi care l-au ajutat s�-�i completeze tezaurul 
spiritului, s� stabileasc� leg�turi cu înv��a�ii, s� asculte lec�ii de istorie, filosofie, teologie, 
s� studieze limbile printre care �i cea turceasc�, s� lege rela�ii cu ambasadorii str�ini de la 
curtea turceasc�. De fapt, cercet�torul insist� s� ne conving� c� Cantemir, nici pentru un 
moment, indiferent de perioad�, n-a abandonat munca �tiin�ific� manifestat� prin 
autoinstruire (studierea lucr�rilor, tratatelor, documentelor vechi �i contemporane) sau 
crearea de lucr�ri durabile �i viabile de-a lungul câtorva secole. Consemn�m c�, trasând 
epura spiritual� a marcantei personalit��i, cercet�torul ne ofer� o galerie de nume care au 
l�sat amprente adânci asupra concep�iilor �i destinului lui Cantemir. De asemenea, 
Ermuratschi analizeaz� �i elucideaz� în baza documentelor evenimentele ce s-au 
precipitat în via�a domnitorului moldovean dup� spectaculoasa înfrângere de la 1711 de 
la St�nile�ti, în urma c�reia este nevoit s� p�r�seasc� �ara �i s� se stabileasc� în Rusia. 
De�i, rezervat, Ermuratschi î�i coordoneaz� opiniile proprii cu privire la activitatea lui 
Cantemir desf��urat� în Rusia, aportul lui �tiin�ific, succesele în domeniul cultural �i 
politic, cu concep�iile a a�a cercet�tori aviza�i în materie ca N.Iorga, I.Minea, G.Pascu, 
P.P.Panaitescu, %t.Ciobanu, cu p�rerile c�rora protagonistul nostru nu întotdeauna era de 
acord. A�a de exemplu, %t.Ciobanu este criticat mai ales pentru faptul c� acesta în 
lucrarea „D.Cantemir în Rusia „ declar� f�r� temei, [4] – subliniaz� Ermuratschi, - c� 
esen�a utilitar� a reformelor lui Petru cel Mare nu i-au dat posibilitate lui D.Cantemir cu 
aptitudinile lui pentru filosofie �i istorie s�-�i g�seasc� locul în via�a ob�teasc� rus�” [5]. 
De o senten�iozitate metalic� nevoalat� se nuan�eaz� afirma�iile lui Ermuratschi referitor 
la lipsa de profunzime, coeren�a �i consecutivitatea opiniilor lui %t.Ciobanu, care-�i 
„dezmin�ea propriile aser�iuni” [6] vizavi de contextul creativ în Rusia, când declara c� 
„aceast� perioad� a vie�ii lui D.Cantemir este cea mai productiv� din punct de vedere 
�tiin�ific, în anii �ederii în Rusia el scrie cele mai de seam� opere ale sale „[7]. 

Din perspectiva strict critic�, consider�m c� aprecierile la acest traseu existen�ial al 
marelui gânditor umanist, grefate de %tefan Ciobanu - remarcabilul istoric, publicist, om 
politic – pot fi considerate ca veritabile �i adecvate, or, el avea perfect� dreptate când 
sublinia c� Cantemir nu �i-a g�sit locul binemeritat în societatea ruseasc�, de�i ne 
amintim, c� se afla sub protec�ia direct� a împ�ratului rus. Cât prive�te partea a doua a 
problemei disputate, realiz�m c�, în linii mari, etapa 1711-1723 poate fi interpretat� ca 
una dintre cele mai fructuoase în domeniul cercet�rilor �i realiz�rilor cu caracter �tiin�ific, 
în a�a fel ambii cercet�tori se plasau pe o pozi�ie corect� în tratarea �i interpretarea 
aspectului în cauz�. 

Ad notanda, c� nu mai pu�in relevante, incitante se contureaz� �i sc�p�t�rile critice 
ale protagonistului ce s-au rev�rsat asupra concluziilor altui cercet�tor al operei 
cantemiriene - Nicolae Bagdasar, care, în opinia lui Ermuratschi, elucideaz� premise nu 
absolut reale, veritabile ale atmosferei în care domnitorul moldovean î�i crea operele în 
Rusia – „f�r� tron, departe de �ara sa, plin de dorul palatului de la Konstantinopol, r�mas 
f�r� so�ie, în situa�ia asta el g�sea cea mai mare mângâiere în scrierea lucr�rilor” [8]. F�r� 
îndoial�, fragmentul dat, la care �i se refer� autorul „Concep�iilor social-politice ale lui 
Cantemir” , rupt din contextul materialului prezentat de N.Bagdasar în „Istoria filosofiei 
moderne” , la prima vedere se pare dac� nu dubios, cel pu�in tenden�ios, totu�i cercetarea 
integral� a textului demonstreaz� c� autorul pur �i simplu enumera condi�iile, oglinde�te 
ambian�a în care-�i crea genialele lucr�ri cu caracter istoric, politic, filosofic, etnografic 
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D.Cantemir, fapt care, de altfel, nu exclude nici prezen�a grijii �i tribula�iilor în lupta 
pentru neatârnarea Moldovei, sus�inut cu ardoare de Ermuratski. 

R�bd�toarea �i tenacea incursiune în lumea valorilor spirituale create de Cantemir, 
îl determin� pe Ermuratschi s� prefigureze implicit c� operele umanistului abordeaz� 
probleme „ce prezentau un uria� interes atât pentru Moldova cât �i pentru Rusia… 
necesitatea unei lupte necru��toare împotriva Imperiului Otoman” [9]. Sistematizarea 
datelor despre travaliul �tiin�ific desf��urat de Cantemir, dup� cum a fost men�ionat mai 
sus, este plasat� de Ermuratschi în segmentul contextului istoric, astfel o a�a conturare a 
imaginii evit� stilul unei expuneri cu caracter searb�d �i faciliteaz� comprehensiunea 
unor sau altor realiz�ri, decizii, succese ale domnitorului. Deplasând centrul de greutate a 
investiga�iilor în domeniul social-politic propriu lui Cantemir, de�i o trecere în revist� a 
aspectelor abordate ne deconspir� prezen�a �i a altor segmente menite s� completeze 
magistrala figur� spiritual� a marelui umanist, totu�i, se pare, c� anume acest parametru 
r�mâne favorizat de Ermuratschi, or protagonistul ne furnizeaz� un impresionant set de 
explica�ii provenite cu prec�dere din serioase �i complexe medita�ii cu privire la factorii 
ce au înrâurit formarea pozi�iilor vizavi de realitatea înconjur�toare a avizatului autor al 
a�a lucr�ri ca „Descrierea Moldovei” , „Sacrosanctae scientiae indepingibilis imago” , 
„Hronicul vechimii romano-moldo-valahilor” , „Divanul” , „Istoria ieroglific�” ,” Istoria 
Imperiului Otoman” etc. Factorul hot�râtor îns� în formarea concep�iilor social-politice 
ale lui Cantemir, consemneaz� Ermuratschi, a fost îns��i realitatea, martor al situa�iei 
economice �i politice grele în care se afl� �ara din cauza st�pânirii turce�ti, domnitorul 
„cugeta perseverent asupra destinului patriei, caut� c�i pentru înt�rirea ei economic� �i 
politic�” [10]. F�r� a deroga de la subiectul dezb�tut, Ermuratski elucideaz� c� lucr�rile 
consacrate acestor probleme de c�tre Cantemir deconspir� „multe gânduri interesante, 
originale, progresiste, care sunt o dovad� nu numai despre adânca lui erudi�ie, dar �i 
despre mintea lui luminoas�, str�lucit� de cuget�tor, despre patriotismul lui înfl�c�rat” 
[11]. 

Contribu�ii ponderabile la aprofundarea ariei de cuno�tin�e despre Cantemir, 
Ermuratschi aduce prin tratarea, accentuarea �i mediatizarea altui element la fel de 
valoros din biografia crea�iei �tiin�ifice a umanistului �i anume, faptul c� el a fost unul 
dintre primii care cu toat� vehemen�a �i seriozitatea abordeaz� problema tezaurului 
natural al ��rii, valorificarea eficace al c�ruia ar permite Moldovei s� ias� nu numai din 
impasul �i mizeria economic�, dar �i s� opun� rezisten�� cuvenit� Por�ii Otomane. Prin 
urmare, apelând la binecunoscuta lucrare „Descrierea Moldovei” , Ermuratschi estimeaz� 
înalt cercet�rile lui Cantemir la capitolul social-economic, simultan pronun�ându-se 
explicit mai ales întru sus�inerea concluziilor �i ra�ionamentelor acestuia privitor la 
factorii pro �i contra ce implementeaz� dezvoltarea normal� a ��rii. Cuget�torul, 
subliniaz� Ermuratschi, arat� c� Moldova are posibilit��i enorme pentru dezvoltare 
economic� - „z�c�minte de sare, aur, p�cur�, fier…solul roditor, clima prielnic�” , - toate 
acestea deschid perspective largi pentru o via�� prosper�. În acela�i context, protagonistul 
grefeaz� caracterul veridic al setului de cauze enumerate de gânditorul umanist, care 
împiedic� evolu�ia normal� a tuturor sferelor de activitate a omului în particular �i a 
statului în general. 

Alt segment chemat s� completeze spa�iul crea�iei lui Cantemir asupra c�reia în 
anii ’70 ai secolului XX î�i axeaz� aten�ia Ermuratschi este interesul domnitorului 
consacrat problemelor cu caracter istoric �i filosofic, de altfel domeniu care ocup� un 
considerabil loc în opera cantemirian�. În tratarea �i interpretarea compartimentului 
nominalizat, remarc�m în concluziile lui Ermuratschi o flexibilitate mai evident�, 
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operând în mod adiacent, ca �i în cazul valid�rii concep�iilor social-politice ale lui 
Cantemir, el ne pune la dispozi�ie nu numai ambian�a real� a evenimentelor de la sfâr�itul 
secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea, dar ne ofer� riguros, restrictiv, 
apelând la metoda obiectivit��ii istorice factorii cu caracter negativ care au determinat �i 
influen�at concep�ia �i opera istoric� a umanistului. 

Profund ata�at de crea�ia de profil istoric �i filosofic a lui Cantemir, avizat în 
profunzime cu particularit��ile distinctive caracteristice operei umanistului, Ermuratschi 
enum�r� mai multe lacune, care în opinia sa în mod indubitabil au diminuat opera 
cantemirian�. Printre cele mai importante erori eviden�iate de autorul monografiei 
„Dimitrie Cantemir” sesiz�m urm�toarele: nu �i-a concentrat aten�ia asupra 
evenimentelor secundare în prezentarea premiselor evolu�iei �i ruin�rii Imperiului 
Otoman; omite inten�ionat situa�ii esen�iale, astfel negându-le statutul; de�i subliniaz� 
importan�a obiectivit��ii istorice, totu�i deseori exagereaz� fapte, denatureaz� fenomene 
(arborele genealogic al cantemire�tilor, evenimente particulare domniei lui Constantin 
Cantemir); nu �ine cont de întreaga totalitate a factorilor obiectivi în procesul relief�rii 
problemelor de ordin istoric, cauza c�derii Imperiului Otoman o sesizeaz� în fenomenul 
moral, face abstrac�ie de condi�iile social-politice �i economice; nu p�trunde pân� la cap�t 
în esen�a rela�iei categoriilor cauz� �i efect, a leg�turii dialectice dintre ele, mai ales în 
procesul cercet�rii evolu�iei statelor politice etc. 

Evitând stilul inclement, senten�ios, Ermuratschi totu�i pân� la urm� fixeaz� rigid 
erorile prezente în operele cu caracter filosofic : „Divanul” , „Metafizica” , „Istoria 
ieroglific�” , „Studiu asupra naturii monarhiilor” , „Prescurtare a sistemului logicii 
generale” , fapt care destul de sugestiv deconspira nu numai cunoa�terea temeinic� a 
crea�iei cantemiriene, dar �i pozi�ia tradi�ional materialist� proprie ideologiei comuniste, 
pe care o împ�rt��ea autorul celor trei monografii �i articole despre cel dintâi savant 
moldovean ales (1714) membru al Academiei de %tiin�e din Berlin. Pentru a nu crea 
impresia c� Ermuratschi categoric, cu dezinvoltur�, persifleaz� opera filosofic� a lui 
Cantemir, subliniem �i unii factori atenuan�i care au determinat pozi�ia poate pu�in 
inclement� a autorului. Alte motive ascunse cu certitudine nu exist�, or situat pe pozi�ii 
indubitabil materialiste, Ermuratschi destul de emo�ional reac�ioneaz� la momentele ce 
oglindesc devierile de la idealism la materialism �i invers în viziunea lui Cantemir. El 
aproape c� nu se împac� cu gândul c� marele umanist în testarea �i aprecierea 
fenomenelor, evenimentelor nu este capabil s� dep��easc� limitele tradi�ionale ale 
teologiei ortodoxe, adic� idealiste, �i dimpotriv�, insist� asupra primelor manifest�ri 
ideatic-materialiste prezente în operele „Divanul” (1698) �i „Sacrosanctae scientiae 
indepingibilis imago” , scris� în 1700. 

Subintelligitur este dificil ca în cadrul articolului dat s� elucid�m întreaga gam� de 
aspecte abordate la capitolul filosofia cantemirian�, totu�i cele mai impresionante ar fi 
investiga�iile cu privire la : no�iunile – timp, spa�iu, materie, necesitate, întâmplare; 
tangen�e ideatice cu filosofia Greciei antice, în special de orientare materialist�: Taless, 
Democrit; influen�e �i confluen�e conceptuale cu filosofii ru�i; contracararea teoriei 
despre lumea ideilor a lui Platon; polemica cu filosofia aristotelic�, compartimentul 
ontologie; critica empirismului; realiz�ri la capitolul cunoa�terea uman� etc. 

Focalizându-�i pe parcursul mai multor ani aten�ia asupra concep�iei filosofice a 
lui Cantemir, ajunge s� concluzioneze c� în opera umanistului teoria materialist� se 
împlete�te cu teoria idealist� a crea�ionismului. Morfologia operei cantemiriene, 
consemn�m, este completat� de Ermuratschi �i prin a�a compartimente ca: idei politice; 
etica �i pedagogia; sociologia �i libera cugetare, care confer� concep�iei umanistului o 
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nuan�� particular� de complexitate, valoare, sens, durabilitate �i viabilitate. O notabil� 
deschidere spre valorile operei cantemiriene, protagonistul o realizeaz� prin exaltarea 
principiilor categoriilor, criteriilor �i no�iunilor etice abordate de acesta în „Divanul”, 
verbi cauza - moravuri, vicii, virtu�i umane; esen�a binelui �i r�ului; corup�ia clasei 
dominante absolvit� de idealuri �i aspira�ii, lipsit� de scrupule; goana dup� avari�ie, 
negarea oric�ror criterii morale, trând�via, luxul, desfrâul - mediul preferen�ial pentru 
boga�i. Apreciind contribu�ia autorului lucr�rii „Divanul” la acest segment spiritual, 
Ermuratschi ilustreaz� cu pregnan�� caracterul flexibil al concep�iei etice a acestuia, care, 
de�i î�i fundamenteaz� normele morale pe Sfânta Scriptur�, apeleaz� �i la viziunile unor 
în�elep�i antici: Aristide, Fabricius, Heraclit, Zenon, Socrate, Platon, Kvintius, 
Cincinnatus �.a., opiniile c�rora nu merit� a fi neglijate. În acest context, se înscriu ca o 
prelungire natural� �i medita�iile cu privire la viziunile lui Cantemir de spe�� pedagogic�, 
la domeniul dat Ermuratschi speculeaz� caracterul progresist �i sorginte al umanistului ce 
pe lâng� efervescen�a de ra�ionamente logice cu privire la rolul educa�iei; a corela�iei 
omului �i naturii; înrâurirea naturii asupra procesului educa�iei – idei care aproximativ 
�aptezeci de ani mai târziu au fost expuse de ilustrul filosof iluminist J.J.Rousseau. 

În sens univoc, monografiile �i articolele lui Ermuratschi se nuan�eaz� nu numai ca 
o resuscitare tenace, crepuscular� a crea�iei avizatului umanist, ca deschiz�toare de noi 
perspective în p�trunderea vectorului gândirii acestuia, dar �i ca o reprezentare 
holografic� a atmosferei social-politice �i economice ��rilor în care a tr�it �i activat: 
Turcia, Moldova, Rusia. Prizonier al spiritului dogmatic comunist, Ermuratschi evit� 
maniera detestabil� în aprecierea concep�iei domnitorului moldovean, nu exceleaz� în 
formularea �i exacerbarea suspiciunilor mai ales al�turi de devierile acestuia de la 
idealism la materialism, nu–�i edulcoreaz� observa�iile într-un sentimentalism afi�at, 
Cantemir grefat de protagonist r�mâne exegetul de valoare al neamului, eroul profund 
angrenat în drama poporului �i secolului s�u, sus�in�tor al culturii �i spiritualit��ii 
na�ionale �i universale prin sensibile eforturi personale. 

Decup�m din ansamblul intereselor orientate la explorarea problemelor cu caracter 
filosofic articole menite s� creioneze aspecte concrete ale filosofiei: gnoseologie, 
ontologie, filosofie social�, istoria filosofiei prin investigarea operelor premerg�torilor 
celor mai de vaz� ai culturii noastre. De exemplu, Ermuratschi realizeaz� o succint� 
trecere în revist� a concep�iilor gânditorilor din Moldova sec. XVII –XX, al�turi de 
problema teoriei cunoa�terii[12]. 

Prin urmare, Ermuratschi remarc� primele manifest�ri de gândire filosofic� în 
crea�ia lui M.Costin, care în tratarea fenomenelor naturii �i evenimentelor din via�a 
social� se plaseaz� pe pozi�iile senzualismului, concomitent deviind de la interpret�rile 
tradi�ional teologice. 

Momente edificatoare la aspectul evolu�ia filosofiei na�ionale, cercet�torul ne 
oglinde�te referitor la crea�ia a a�a reprezentan�i de vaz� ai culturii na�ionale ca 
N.Milescu Sp�tarul, Amfilohie Hotineanul, Al.Sturdza, G.Asachi, C.Stamati Ciurea, 
V.La�cu, I.Prodan. Din num�rul de personalit��i impresionante remarc�m o simpatie 
deosebit� mai ales de opera lui Amfilohie Hotineanul, care, în opinia lui Ermuratschi, 
ocupa „cel mai important loc în sfera ilumin�rii din ultimul sfert al secolului al XVIII-
lea…a deschis �coli…a preg�tit manuale în limba român�, la geografie, aritmetic� 
…r�mânând ca propagandist al ideilor materialiste” [13]. 

Analizând crea�ia lui Amfilohie Hotineanul, Ermuratschi st�ruie s� eviden�ieze 
orientarea materialist� a concep�iilor acestuia, cât �i schi�eaz� aspectele majore proprii 
intereselor renumitului c�rturar: tendin�a de dep��ire a îndoielilor cu privire la existen�a 
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lumii reale; adept al teoriei atomiste, de�i presupune posibilitatea diviz�rii atomilor în 
particule mai mici; încercarea de a delimita treptele cunoa�terii – 1.perceperea obiectului 
la modul general; 2.cercetarea detaliat� a lucrului; neag� teoria lui Descarte despre 
„ideile înn�scute” ; controverse ideatice cu Locke la capitolul „natura ca diversitate” 
etc., toate cele eviden�iate, �i nu numai, sunt cu minu�iozitate cercetate �i apreciate de 
autorul articolului. Realizând un copios tur de orizont asupra problematicii filosofice a 
operei lui Amfilohie, Ermuratschi tatoneaz� s� descifreze înclina�ia spre amalgam a 
episcopului, s� explice cauzele pozi�iei sale dubioase �i temerare mai ales dac� �inem 
cont de perioada în care a activat �i statutul s�u social. 

Aceast� stranie atitudine a lui Hotineanul, care înregistreaz� evidente oscila�ii 
ideatice în câmpul materialismului, fapt ce nu avea nimic comun cu imperativele 
timpului, când pozi�ia teologiei ortodoxe r�mânea înc� net superioar� în explicarea 
problemelor despre lumea real�, este justificat� de Ermuratschi cam în felul urm�tor:” în 
primul rând, lucr�rile în care deschis î�i expune viziunile materialiste au r�mas în 
manuscris; în al doilea rând, c�tre sfâr�itul vie�ii Amfilohie pentru concep�iile sale…a 
fost exilat la m�n�stirea Zagavia” [14]. 

N�zuin�a descifr�rii resorturilor profunde a problemelor gnoseologiei îl determin� 
pe Ermuratski s� ancoreze �i în spa�iul operei lui I.Prodan – specialist în istoria filosofiei, 
expert în psihologie, cunosc�tor avizat al filosofiei kantiene �i celei moderne, autor al 
numeroaselor lucr�ri ce vizeaz� teoria cunoa�terii: „Cunoa�terea �i subiectul ei” , 
„Organizarea sufletului” , „Psihologia experien�ei interioare” , „Despre memorie” �.a. 
Aplecându-se asupra valoroasei opere pe care ne-o las� drept mo�tenire I.Prodan, 
Ermuratschi deconspir� o atitudine temerar� fa�� de pozi�ia destul de fluctuant� a 
gânditorului, pe care acesta o afi�eaz� în tratarea aspectelor lumii reale, omului, 
cosmosului etc. 

Astfel, evitând tonul polemic, Ermuratski creioneaz� categoriile, principiile, 
no�iunile cu care opereaz� Prodan în procesul fundament�rii teoriei sale cu privire la 
problema cunoa�terii pe care o cimenteaz� în contradic�ie cu concep�iile pragmaticilor �i 
apriorismului kantian. Evantaiul ra�ionamentelor propuse de a fisura fa�ada filosofiei lui 
I.Prodan finiseaz� cu un �ir de concluzii bine cânt�rite, întemeiate, îns� �i de ast� dat� 
înso�ite de acea expresie de regret, or aceasta din cauza c� nu poate fi considerat un 
materialist consecvent, de�i, subliniaz� Ermuratschi, multe din aser�iunile autorului 
„Cunoa�terea �i subiectul ei” poart� o notabil� nuan�� materialist�. 

Oportun� men�iunea c� un aport deosebit aduce protagonistul �i la cercetarea 
gândirii filosofice de la intersec�ia secolelor XIX �i XX, epoc� ce trece sub semnul 
reformelor �i transform�rilor radicale, a distrugerii unor idealuri stabilite de veacuri �i 
aspira�ia spre ni�te orizonturi pe cât de ademenitoare, pe atât de obscure, perioad� când 
elementele capitaliste se împletesc cu cele marxiste, iar consecin�ele impactului dintre ele 
sunt din ce în ce mai evidente. Promotor recunoscut al idealurilor marxismului, 
Ermuratschi contureaz� premisele, cauzele apari�iei �i evolu�iei mi�c�rii socialiste �i 
premarxiste în cadrul spiritualit��ii na�ionale, atmosfer� ideatic� care se materializeaz� �i 
statornice�te în deosebi prin teoriile lui Zubcu Codreanu �i Zamfir Arbore Rali. 

De�i Ermuratschi reliefeaz� opera lui Zubcu Codreanu �i Z. Arbore Rali de pe 
pozi�iile ideologiei marxist-leniniste �i a filosofiei materialiste, consider�m c� cercet�rile 
sale constituie interes �tiin�ific chiar �i la momentul actual, când atest�m o atitudine 
critic�, intolerant� fa�� de ideologia clasicilor marxism-leninismului, iar tendin�a 
materialist� de explicare a fenomenelor, evenimentelor lumii reale, a evolu�iei omului 
societ��ii, cosmosului nu mai este considerat� ca unica �i adev�rata formul� posibil�. Prin 



V. Ermuratschi: segmente ale crea�iei 

��	����

urmare, materialele consacrate operei vie�ii celor doi compatrio�i ai no�tri, pe care 
cercet�torul le amplaseaz� în lucrarea colectiv� „Din istoria gândirii social-politice �i 
filosofice în Moldova” , r�mân valoroase din perspectiva mai multor aspecte: sunt bine 
structurate, oglindesc un bogat material factologic referitor la crea�ia celor nominaliza�i, 
cât �i la atmosfera social-politic� în care �i-au desf��urat activitatea �i fundamentat 
viziunile. Articolul [15] ne dezv�luie destul de elocvent, pe de o parte, simpatiile lui 
Ermuratschi pentru conceptul politic al celor doi admiratori ai marxismului – 
Z.Codreanu, Z. Arbore Rali, �i, pe de alt� parte, dezacordul s�u , nedumerirea c� n-au 
fost capabili s� se lase p�trun�i de „înaltele idealuri” ale ideologiei date. Explica�iile, mai 
bine zis concluziile pe marginea faptului c� Arbore Rali „n-a devenit marxist” sunt 
selectate �i argumentate cam în felul urm�tor – „concep�ia idealist� despre istorie, 
preluat� în linii generale de la A.Comte �i M.Bakunin, nu i-au permis s� în�eleag� rolul 
hot�râtor al mediului de produc�ie a bunurilor materiale din via�a societ��ii” [16]. 

F�r� s� prelu�m aser�iunile lui Ermuratschi, al�turi de concep�ia �i pozi�ia politic� 
a altui reprezentant al culturii noastre din perioada vizat�, sfâr�itul secolului XIX – 
începutul secolului XX - Zubcu Codreanu, subliniem c� protagonistul contureaz� adecvat 
aspectele de baz� ale operei lui: ambian�a social-politic�; influen�ele, confluen�ele �i 
divergen�ele ideatice cu al�i reprezentan�i ai spiritualit��ii na�ionale �i universale; arealul 
schematic al problematicii abordate de gânditor. 

În finalul articolului „Ideologia mi�c�rii socialiste premarxiste în Moldova” , 
Ermuratschi opineaz� c�, de�i cei doi gânditori progresi�ti r�mân la „statutul” doar de 
admiratori ai marxismului, totu�i în lucr�rile lor, în mod adecvat �i-au g�sit reflectare 
problemele p�turilor asuprite, mizeria �i ignoran�a social�, or, consemneaz� cu 
convingere protagonistul, în ceea ce-l prive�te concret pe Codreanu numai moartea 
prematur� l-a împiedicat s� sus�in� concep�ia materialist� asupra istoriei. 

Un capitol care înregistreaz� veridic pozi�ia social� �i filosofic� a lui Ermuratschi 
este lucrarea[17] scris� în colaborare cu cercet�torul A.Babii, în care autorul testeaz� 
particularit��ile impactului �i divergen�elor marxismului cu concep�iile sociologice ale 
timpului, proprii spa�iului românesc �i nuan�ate cu inclemen�� ca „reac�ionare” , „idealist-
subiective” ,” indeterministe” , „chemate s� nege lupta de clas�” etc. Unilateral, 
tenden�ios, prin afi�area unui stil polemic, sunt blamate, f�r� menajmente, viziunile 
social-politice �i estetice ale unor exponen�i ai spiritualit��ii na�ionale ca: P.Cru�evan, 
Iu.Ponomariov, G.Evfimov, S. Arventiev. În acela�i opus Ermuratski elogiaz� activitatea, 
rostul �i valoarea operei publicistice a lui V.Ve�nev, D.Ridel, A.Hristev, B.Grinberg – 
adep�i consecven�i �i animatori ai idealurilor marxism-leninismului. 

Vehiculând impedimentar idei �i argumente nu întotdeauna întemeiate, 
Ermuratschi critic� acerb opera publicistic� a lui P.Cru�evan. Provocator, abuziv imput� 
ziaristului �i redactorului publica�iilor „Besarabe�” �i „Znamea” tendin�e antisemite, cât �i 
sentimente patetice pentru cruciadele „sutelor negre” . Articolul „Lupta marxismului 
împotriva sociologiei reac�ionare în Moldova la începutul secolului XX” demonstreaz� c� 
în acest caz concret Ermuratschi mai mult ca oricând neag� principiul obiectivit��ii 
istorice, încercând, prin cantonarea ostentatorie a unor teze fragmentare rupte din 
contextul materialelor lui Cru�evan, s� ne conving� de caracterul reac�ionar al viziunilor 
sociale �i estetice ale acestuia. De exemplu, pentru sintagmele „omenirea are nevoie de 
lini�te �i pace ve�nic�” , „omul nu trebuie s� se nimiceasc� pe sine �i urma�ii s�i” , 
expuse în lucrarea „Ce înseamn� Rusia?” , publicistul este învinuit de cercet�tor c� acesta 
se îngrijea doar de poten�ialul imperiului �arist, care în urma unui posibil r�zboi ar putea 
s� diminueze. 



Lidia Troianowski 

��	����
 

În concluzie final� subliniem c� momentele eviden�iate ca tenden�ios apreciate de 
cercet�tor nu diminueaz� în nici un caz valoroasa oper� a lui V.Ermuratschi, mai ales 
dac� �inem cont de perioada în care a tr�it �i a activat, statutul public din cadrul aparatului 
de conducere al Partidului Comunist , lector, sec�ia propagand� a Comitetului Central, 
PCM, �ef al sec�iei %tiin�� a Comitetului Central al PCM �.a. , atunci nu e dificil s� ne 
d�m seama c� mitomania �i snobismul nu-s printre tr�s�turile de caracter ale 
protagonistului, faptul c� a fost pus în situa�ia de a amplifica paradoxal suspiciunile, 
atitudinea rezervat� �i intolerant� fa�� de tot ce nu corespundea convingerilor sale 
animate de ideologia marxist-leninist�. F�r� îndoial�, critica la adresa concep�iilor �irului 
de gânditori remarcabili ai culturii noastre, care i-au devenit apropia�i datorit� 
investiga�iilor consacrate, a fost determinat� în mod incontestabil de circumstan�a c� ei 
adoptaser� peremptoriu o alt� formul� de concepere �i apreciere a naturii societ��ii, vie�ii, 
formul� str�in� aspira�iilor sale de comunist exigent. 

Ultima ratio, „fenomenul” Ermuratschi r�mâne în continuare una din valoroasele 
figuri ale culturii noastre proprii perioadei sovietice care se impune prin diversitatea, 
complexitatea materialului cercetat, merite legate de scoaterea din anonimat a crea�iei 
unei palete impun�toare de personalit��i notorii �i îndeosebi pentru aprofundarea 
arealului informativ despre rolul �i locul marelui umanist – D.Cantemir - în contextul 
culturii universale �i na�ionale. Opera, viziunile lui V. Ermuratschi pân� la momentul 
actual n-au constituit subiect de investiga�ii serioase, de aceea în prag de secol r�mâne 
deschis� pentru evalu�ri, cercet�ri �i interpret�ri diferen�iate. 
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