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În loc de cuvânt înainte 

 

Dincolo de dorinţa atât de firească a tinerilor de a comunica, o a doua, nu mai puţin 

firească, este aceea de a împărtăşi. De la sentimente şi trăiri, până la valori şi idei, totul 

trebuie comunicat şi transmis celor din jur. De aceea, este întru totul firească şi deplin 

justificată necesitatea de a asigura un mijloc de comunicare studenţilor, prin care 

aceştia să-şi facă cunoscute ideile, valorile, convingerile, modul de a se raporta la 

ceilalţi şi la societate. 

 

Pe de altă parte, internetul s-a impus ca unul dintre cele mai utilizate mijloace de 

comunicare. Uşurinţa în utilizare şi posibilitatea accesării oricărui tip de date din 

aproape orice loc de pe planetă au făcut din această reţea electronică cel mai 

performant mijloc de transmitere a informaţiei, care înglobează, practic, formele mediei 

clasice - scrisă, audio şi video. Numărul impresionant de cărţi şi reviste de specialitate 

care pot fi consultate online reprezintă un exemplu edificator de utilitate a internetului, 

cu atât mai mult cu cât acest mijloc de comunicare tinde să devină unul de uz cotidian.  

 

În fine, last but not least, o cerinţă cu caracter imperativ: în contextul academic actual, o 

publicaţie care să reflecte activitatea ştiinţifică a studenţilor este absolut vitală pentru 

orice instituţie de învăţământ superior, de stat sau privat, care îşi pune problema 

competitivităţii ei în plan european. 

 

Toate aceste motive ne-au determinat să demarăm proiectul revistei studenţeşti, un 

proiect apărut din necesitatea de a populariza ideile şi activităţile de cercetare ale 

studenţilor cu ajutorul celui mai modern mijloc de comunicare 
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CRIZA DIN REPUBLICA MOLDOVA: 

O EVALUARE CONCEPTUALĂ 

 

Alexandru Climescu 

 

 

Odată cu începerea protestelor din Republica Moldova în urma anunţării 

rezultatelor electorale ce clasează Partidul Comunist pe primul loc, jurnaliştii, demnitarii, 

funcţionarii publici şi analiştii politici din România au început sa discute despre o 

revoluţie în spaţiul aflat pe malul de est al Prutului. Unele site-uri prezentau imagini cu 

titlul de „Revoluţie în Moldova! Live de la Chişinău”1, iar unele ziare afirmau că dacă 

Revoluţia Română din 1989 a fost prima revoluţie transmisă în direct la televizor, 

protestele violente de la Chişinău au toate şansele să devină prima revoluţie transmisă 

live pe internet.2 Au existat însă şi voci care vorbeau despre o revoltă anticomunistă3 . În 

acest timp, Vladimir Voronin prezenta evenimentele din Republica Moldova ca o 

tentativă de lovitură de stat, întreprinsă cu ajutor din partea României. 

Acest articol îşi propune să examineze teoretic punctele de vedere anterior 

menţionate şi să propună o încadrare exactă a evenimentelor din Republica Moldova. Vor 

fi clarificate noţiunile de revoluţie şi lovitură de stat(în măsura în care un asemenea tip de 

lucrare scrisă poate permite acest lucru) pentru a putea fi aplicate apoi realităţii primei 

săptămâni a protestelor din Republica Moldova. Trebuie notat ca prezentul articol este 

redactat la o săptămână după izbucnirea protestelor de pe 7 aprilie la care se face referire. 

Definirea termenului de revoluţie este un demers anevoios dacă luăm în 

considerare vasta literatură ce tratează acest subiect şi nu poate face obiectul acestui 

                                                 
1  Revoluţie în Moldova. (Aprilie 2009). Descărcat din http://www.stirileprotv.ro/video/revolutie-in-
moldova-live-in-cateva-minute-din-chisinau/.  

2  Gh. I. (Aprilie 2009). Prima revoluţie transmisă on line. Descărcat din 
http://www.gandul.info/actualitatea/prima-revolutie-transmisa-online.html?3927;4175308. 
3  Ciobanu, Vitalie. (Aprilie 2009). Revoltă anticomunistă în Republica Moldova. Descărcat din 

www.hotnews.ro/stiri-opinii-5560303-revolta-anticomunista-republica-moldova.htm. 
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articol. De aceea am optat pentru definiţia dată de politologul Theda Skocpol, profesoară 

la Harvard, care a inaugurat în Statele Unite studiul dedicat acestei teme şi care 

argumentează că revoluţiile sociale reprezintă transformări rapide, fundamentale ale 

structurilor de clasă şi de stat ale unei societăţi, care sunt acompaniate şi promovate 

parţial de revolte pornite de la bazele societăţii. 4  Această definiţie, deşi poate fi 

considerată ambiguă sau imperfectă, subliniază congruenţa a trei factori: schimbarea 

politică, transformarea socială şi economică şi participarea maselor. Violenţa nu este 

luată în considerare ca o condiţie sine qua non sau ca un mijloc exclusiv în cazul unei 

asemenea transformări. Dacă revoluţiile franceză, rusă sau chineză au implicat un 

asemenea comportament din partea maselor, au existat totuşi mişcări revoluţionare care 

au iniţiat transformări revoluţionare fără a recurge la violenţă. Alegerile din 1970 care l-

au adus pe Salvador Allende la putere sau alungarea şahului Iranului în 1979 prin 

demonstraţii stradale neagresive şi printr-o grevă generală în sectorul petrolier sunt 

exemple de revoluţii paşnice.  

Revenind la Theda Skocpol, ea distinge între revoluţiile sociale şi alte tipuri de 

conflicte şi procese de transformare prin semnalarea a două simultaneităţi: prima implică 

schimbarea socială structurală şi emanciparea unei clase iar a doua presupune atât o 

transformare socială, cât şi una politică.5 În schimb, rebeliunile sau răscoalele implică 

revolta unei clase subordonate, dar nu rezultă în schimbări de structură. Revoluţiile 

politice transformă structurile de stat, dar nu şi pe cele sociale, şi nu sunt în mod necesar 

rezultate ale unui conflict de clasă. Iar procesele ca industrializarea pot schimba 

structurile sociale fără a aduce după sine sau fără a rezulta din emancipări sau schimbări 

structurale politice bruşte. Din acest punct de vedere, revoltele ţăranilor chinezi din 

secolul XVII au avut succes în înlocuirea dinastiei Ming cu dinastia Qing la conducerea 

ţării, dar nu au transformat fundamental structura socio-politică. Revoluţia engleza 

(evenimentele din 1640-1650 şi 1688-1689 privite in corpore) este un exemplu excelent 

de revoluţie politică. S-a reuşit stabilirea unui regim parlamentar prin revolta unei părţi a 

                                                 
4 Skocpol, Theda. (1979). States & Social Revolutions. A comparative Analysis of France, Russia & China. 
Cambrige: Cambridge University Press, p. 4.  
5 Skcocpol, Theda, Op. cit, p. 6. 
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clasei latifundiare împotriva monarhului absolut, realizându-se astfel o schimbare la 

nivelul instituţiilor statului, dar nu şi la nivel social. 

Celălalt termen central al acestei lucrări este cel de „lovitură de stat”. Dacă am 

văzut că revoluţia politică este o transformare fundamentală a structurilor de stat, adică a 

raporturilor dintre stat şi societate şi dintre stat şi organizaţiile civice(inclusiv partidele), 

transformare susţinută de pături sociale subordonate, se poate clarifica per a contrario 

conceptul de lovitură de stat. Astfel, aceasta poate fi reprezentată ca o schimbare doar de 

echilibru în cadrul unei societăţi, susţinut de persoane aflate într-o poziţie de autoritate, 

care cuceresc puterea fără a respecta procesul de instaurare, exercitare şi menţinere a 

acesteia consacrat de ordinea constituţională a respectivei societăţi.  

Odată cu dezvoltarea modernă a birocraţiei s-a dezvoltat şi distincţia clară între 

aparatul permanent al unui stat şi conducerea politică a acestuia. Importanţa acestei 

distincţii constă în faptul că dacă persoanele aflate într-o poziţie de autoritate ce cuceresc 

puterea sunt legate de o funcţie politică, avem de a face cu o lovitură de palat, iar dacă 

cucerirea puterii se face de către acea categorie a birocraţilor aflaţi în afara leadership-

ului politic, dar în cadrul aparatului de stat(cadre militare, poliţieneşti, funcţionari civili) 

avem de a face cu o lovitură de stat6. Ce este esenţial pentru ambele cazuri este că, odată 

cu instaurarea noului leadership, nu se produce acea schimbare profundă în societate care 

sa poată fi numită revoluţie.  

Fiind clarificate aceste concepte, se impune o scurtă examinare a evenimentelor 

din ultimele 10 zile din Republica Moldova şi o evaluare a acestora prin prisma celor 

două noţiuni.  

Coordonate esenţiale ale şirului de evenimente din Republica Moldova sunt 

protestele iniţiate în urma victoriei electorale a Partidului Comunist ce a obţinut 

aproximativ 50% din voturile exprimate. Poziţia protestatarilor este dominată de dorinţa 

de a se repeta scrutinul electoral, aflat sub suspiciuni de fraudă, şi de animozitatea faţă de 

Partidul Comunist. De asemenea, protestatarii şi-au exprimat simpatia faţă de Uniunea 

                                                 
6  Luttwak, Eduard. (1979). Coup d'État: A Practical Handbook. Cambridge, Masachussets: Harvard 
University Press, p. 20.  
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Europeană prin arborarea drapelului acesteia şi au întreprins acte de violenţă împotriva 

unor clădiri oficiale. Odată cu reprimarea protestanţilor de către organele de stat, 

manifestanţii au început să militeze şi împotriva abuzurilor statului moldovean care, 

conform  declaraţiilor participanţilor la aceste proteste, a încălcat drepturi fundamentale 

ale omului. 

După această reliefare sumară, dar relevantă a revendicărilor maselor de cetăţeni 

moldoveni implicaţi în aceste proteste este clar ca nu putem lua în considerare o tentativă 

de lovitură de stat în evaluarea evenimentelor menţionate. Nici armata, nici poliţia dar 

nici alţi funcţionari ai aparatului de stat nu au întreprins acţiuni care să submineze 

autoritatea actualei administraţii Voronin. De asemenea, manifestaţiile au luat naştere în 

urma frustrării legate de presupusa fraudare a alegerilor iar din rândurile manifestanţilor 

nu s-a afirmat nici un lider proeminent care să îşi exprime pretenţia de a-l înlocui pe 

actualul şef al statului Vladimir Voronin. 

Înainte de a testa conceptul de revoluţie socială şi cel de revoluţie politică asupra 

mişcării din capitala Republicii Moldova, trebui făcute anumite precizări. Republica 

Moldova este un stat în care funcţionează o economie de piaţă. Libera circulaţie a 

persoanelor, bunurilor şi capitalului era o realitate până în momentul închiderii graniţelor 

în urma protestelor.  

Revista internaţională „The Economist” elaborează un studiu anual asupra 

indicelui democraţiei în toate statele lumii, conducând investigaţii asupra gradului de 

corectitudine şi de libertate ce domină alegerile naţionale, securitatea votanţilor, influenţa 

puterilor străine asupra actului de guvernare şi capacitatea instituţiilor de a implementa 

politici publice. Anchetele efectuate de „The Economist” se bazează în principal pe 

sondaje publice, participarea la alegeri şi rezultatele votului şi pe examinarea raporturilor 

dintre puterea executivă şi cea legislativă. Indexul democraţiei plasa Moldova în anul 

2008 pe locul 62 din 167, alocându-i nota medie de 6, 50, considerând-o o democraţie cu 

defecte. Notele detaliate sunt după cum urmează: proces electoral şi pluralism electoral – 

9,17, funcţionarea guvernului – 4,29, participare politică –  6,11, cultură politică – 5, 

libertăţi civile – 7,94. Trebuie menţionat că o ţară ca Suedia, plasată pe locul întâi printre 
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democraţiile lumii, a primit nota 10 la toate categoriile, mai puţin cultură politică(9,38) 

iar România 9, 58 la proces electoral şi pluralism electoral, 6,07 la funcţionarea 

guvernului, 6,11 la participare politică,  5 la cultură politică şi 8, 53 la libertăţi civile, cu o 

medie de 7,06 situându-se pe locul 50, şi ea fiind considerată o democraţie cu defecte7. 

Revenind la conceptul de revoluţie socială, 10 zile este un termen prea scurt 

pentru a putea dovedi că o ţară trece printr-un asemenea proces deoarece transformările 

profunde într-un sistem nu pot avea loc în acest interval de timp. Mai mult chiar, 

manifestanţii din Republica Moldova nu au emis pretenţii de ordin economic sau social, 

obiectul nemulţumirii lor reprezentându-l doar suspiciunea de fraudă a alegerilor şi 

Partidul Comunist, în legătură cu care nu există o cultură solidă a opoziţiei în rândurile 

protestatarilor.  

Rămâne de clarificat dacă ceea ce se întâmplă în Republica Moldova reprezintă o 

revoluţie politică. Datele furnizate de publicaţia „The Economist”, precum şi realitatea 

constituită de pluripartitism, separaţia puterilor în stat, existenţa unei Curţi 

Constituţionale ca unic interpret al Constituţiei, libertatea de circulaţie şi dreptul la 

proprietate fac din acest stat o ţară nesusceptibilă de o revoluţie politică dacă ar fi să luăm 

în considerare istoria recentă a revoluţiilor. Sondajele de opinie efectuate înaintea 

alegerilor prefigurau un procent de 45% din opţiunile exprimate ca fiind pro Partidul 

Comunist. Revenind la revendicările protestatarilor, aceştia nu au exprimat nici o poziţie 

faţă de ordinea constituţională sau faţă de sistemul politic al statului în care trăiesc. 

Totodată, trebuie precizat că un concept ca cel de revoluţie trebuie evaluat în primul rând 

prin prisma rezultatelor pe care le produce. Indiferent de perspectiva împărtăşită cu 

privire la fenomenul revoluţionar, catalogarea unor evenimente drept revoluţie înainte ca 

acestea să se fi consumat este un gest iresponsabil. 

Drept urmare, protestele de pe celălalt mal al Prutului nu trebuie considerate 

altceva decât ceea ce sunt: revolta unei părţi din societatea moldovenească ce pune la 

                                                 
7 The Economist Intelligence Unit. (2008). The Economist Intelligence Unit’s Index of Democracy. 
Descărcat din 
http://a330.g.akamai.net/7/330/25828/20081021195552/graphics.eiu.com/PDF/Democracy%20Index%202
008.pdf 
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îndoială corectitudinea rezultatelor unui scrutin electoral, animată de propriile simpatii şi 

antipatii şi intrigată de rezonanţa plină de semnificaţii a numelui celui mai important 

partid din Republica Moldova în acest moment: Partidul Comunist.   
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CUM VOTEAZĂ STUDENŢII? 

 

Sondaj realizat în cadrul Universităţii Creştine 

 “Dimitrie Cantemir” 

 

Ana-Maria Furdui, Ionuţ Năstăsache 

 

 

 Lucrarea de faţă urmăreşte să evidenţieze anumite  aspecte  ale cercetării politice. 

Aceasta analizează comportamentul studenţilor de ziua naţională şi comportamentul 

politic al studenţilor cu ocazia alegerilor parlamentare de la 30 noiembrie 2008. Demersul 

analitic are la bază un sondaj de opinie pe bază de chestionar, efectuat la 2 decembrie 

2008, în cadrul Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir”, pe un eşantion de 600 de 

studenţi de la diferite facultăţi. Metoda de eşantionare folosită este cea a eşantionării 

simple aleatoare. Au fost chestionaţi studenţi de la facultăţi precum: Facultatea de Ştiinţe 

Politice, Facultatea de Drept, Facultatea de Istorie, Facultatea de Limbi Străine, 

Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale.  

 

           

fete 

baieti 
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 Acest sondaj urmăreşte să verifice cum votează studenţii, dacă voturile acestora diferă în 
funcţie de facultatea pe care o urmează şi cât de mult preţuiesc tinerii ziua naţionalǎ a 
României. 
             Sondajul conţine 6 întrebări, fiecare  dintre acestea având şi variante de răspuns. 

Întrebările  la care studenţii  trebuiau  să răspundă sunt: 

1. Aţi urmărit la televizor rezultatele alegerilor de duminică?, cu variante de răspuns:  

da  sau nu. 

2. Dacă da, cum vi s-au părut rezultatele? Variantele la aceastǎ întrebare  sunt: 

surprinzătoare, aşteptate (previzibile) sau nu le puteţi aprecia. 

3. Sunteţi mulţumiţi de rezultatele votului?, cu urmǎtoarele variante de răspuns: da, 

nu, nu vǎ puteţi pronunţa. 

4. Tu personal ai votat?, cu varintele de răspuns: da sau nu. 

5. Ce partid simpatizezi?, cu următoarele variante de rǎspuns: PD-L, PSD, PNL, 

PRM, PNG, alte partide. 

6. Ce aţi făcut de 1 decembrie?, cu urmǎtoarele variante de răspuns: aţi fost plecat 

din oraş, aţi  rămas în oraş şi aţi urmărit / participat la evenimentele dedicate  zilei 

de 1 decembrie sau aţi rămas în oraş, dar v-aţi ocupat cu altceva. 

            În urma sondajului a reieşit că cei ce se informaseră erau în proporţie de 70%, iar 

30% dintre subiecţi nu se informaseră deloc. Dintre cei care urmăriseră rezultatul 

alegerilor, 20% au fost surprinşi, 51% dintre aceştia  se aşteptau la un asemenea rezultat, 

iar 28 % nu l-au putut aprecia.  

Întrebaţі dacă sunt mulţumiţi de rezultatul votului, doar 28% dintre aceştia au 

răspuns că sunt  mulţumiţi, în timp ce 38% s-au declarat nemulţumiţi de rezultatul  

votului, iar 34% au spus că nu se pot pronunţa. 

            Se pare că dintre cei chestionaţi, doar 55% dintre aceştia au participat la vot, în 

timp ce  restul de 45% nu s-a prezentat. 

Întrebaţi ce partid simpatizează, 28% dintre studenţi au răspuns  PSD, 17% dintre 

studenţi au răspuns că simpatizează  PD-L, la  egalitate cu  simpatizanţii PNL, în timp ce 

PNG  este  simpatizat de 5% dintre tineri, urmat de PRM cu un procent de  4%.  
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16% dintre  subiecţi au răspuns că simpatizeză alte partide, iar 17% au refuzat să 

răspundă la această întrebare. 

                

                    

De ziua naţională a României, 21% dintre tineri au fost plecaţi din oraş, doar 26% 

dintre aceştia au rămas în oraş şi au urmărit la televizor sau au participat la evenimentele 

dedicate zilei de 1 decembrie, iar restul de 52% s-a ocupat cu altceva. 

            După ce am văzut care au fost răspunsurile studenţilor, la nivelul Universităţii, am  

urmărit modul în care au votat aceştia în funcţie de facultatea pe care o urmează. 

                Situaţia se prezintă astfel: cei care au urmărit, în proporţia cea mai mare, 

rezultatul alegerilor, au fost studenţii de  la  Facultatea de Ştiinţe Politice, cu un procent 

de 80%, urmaţi de cei de la Facultatea de Drept, cu 77%. Doar 60% dintre studenţii de la 

Facultatea de Limbi Străine au urmărit alegerile, iar cei de la Facultatea de Relaţii 

Economice Internaţionale le-au urmărit în procent de 52%. Cei mai puţin interesaţi de 

rezultatul alegerilor au fost  studenţii de la Facultatea de Istorie, procentul celor care au  

urmărit  la televizor acest eveniment fiind de 43 %. 

                Cei mai surprinşi de rezultatele alegerilor au fost studenţii de la Facultatea de 

Drept, 40%, în timp ce 60% dintre  studenţii de la Facultatea de Ştiinţe Politice au 

anticipat rezultatul alegerilor. Se pare că 50% dintre studenţii de la Facultatea de Istorie 
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nu pot aprecia rezultatul alegerilor (poate pentru că doar 43% dintre aceştia au urmărit la 

televizor emisiunile dedicate alegerilor). 

                Sondajul arată că cei mai nemulţumiţi de rezultatele votului au fost studenţii de 

la Facultatea de Limbi Străine, 80% şi studenţii de la Facultatea de Ştiinţe Politice, 41%. 

În proporţie de  43 %, studenţii de la  Facultatea de Drept au răspuns ca sunt mulţumiţi de 

rezultat, în timp ce majoritatea studenţilor de la Facultatea de Relaţii Economice  

Internaţionale nu se poate pronunţa, 48%. 

                În urma răspunsurilor la întrebarea “Tu  personal  ai  votat ?”, am observat că 

studenţii de la Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale s-au prezentat la vot într-un 

procent de 65%, urmaţi apoi de  studenţii de la Facultatea de Istorie, 64%, de cei de la 

Ştiinţe Politice 61% şi de studenţii de la Facultatea de Drept, 60%, în  timp ce studenţii 

de la Facultatea de Limbi Străine au avut cea mai slabă prezenţa la  vot, doar 35% dintre 

aceştia exercitându-şi acest drept.   

                Întrebaţi ce partid simpatizează, studenţii de la Facultatea de Ştiinţe Politice au 

răspuns în felul  următor: 16% dintre ei au răspuns că simpatizează PD-L, 15%  PSD, 

14% PNL, 6% PRM, 5% PNG, 17% simpatizează alte partide şi 28 % au refuzat să 

răspundă la această întrebare. 

                Pe locul întâi în preferinţele studenţilor de la Facultatea de Drept se află PSD, 

cu un procent de 33%,  urmat apoi de PD-L, 17%, la  egalitate cu PNL, respectiv  PRM 

cu 7%. 19% dintre studenţii de la Facultatea de Drept  simpatizează alte partide, iar restul 

de 7%  refuză să răspundă la această întrebare.           

                 La Facultatea de Istorie, numărul simpatizanţilor celor două partide dominante 

din România este egal. Atât PD-L, cât şi PSD sunt simpatizate de 29% dintre studenţi. 

Partidul Naţional Liberal  are  14% de simpatizanţi, urmat de PRM cu 7%, la  egalitate cu 

PNG. 

                 Cei mai mulţi dintre studenţii de la Facultatea de Relaţii Economice 

Internaţionale, 22%, simpatizează PD-L, la egalitate cu simpatizanţii PNL, în timp ce 

PSD este simpatizat de doar 13% dintre  studenţi, la egalitate cu simpatizanţii PNG, iar 
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PRM este pe placul a doar 9% dintre studenţii de la Facultatea de Relaţii Economice 

Internaţionale. 

                  Partidul Social Democrat se află  pe primul loc în preferinţele studenţilor de la 

Facultatea de Limbi Străine, cu un procent de 40%, urmat de PD-L, cu 30% de  

simpatizanţi, apoi de PNL cu 15% de susţinători, urmat de PRM cu 5 % de posibili 

votanţi. 
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În urma răspunsurilor la întrebarea  “Ce aţi făcut de 1 decembrie ? “, am putut afla 

că cei mai mulţi studenţi care au urmărit şi au participat la evenimentele dedicate zilei  

naţionale  a României sunt studenţii de la Facultatea de Istorie, într-un procent de 36%, 

urmaţi de cei de la Facultatea de Ştiinţe Politice, cu un procent de 34%, în timp ce 46% 

de studenţi de la Facultatea de Limbi Străine au fost plecaţi din oraş, iar  40%  dintre  ei, 

deşi au rămas în oraş, nu au  urmărit şi nici nu au participat la evenimentele dedicate zilei 

de 1 decembrie, arătând cel mai mare dezinters  pentru ziua naţională, alături de studenţii 

de la Facultatea de Drept şi Relaţii Economice Internaţionale.           

                  După ce am urmărit răspunsurile studenţilor în funcţie de facultatea  pe care 

aceştia o urmează, am încercat să vedem diferenţele între rǎspunsurile fetelor şi cele ale 

băieţilor. 
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                  Astfel, 76% dintre fete au urmǎrit la televizor rezultatele alegerilor, în timp ce 

băieţii care au urmǎrit rezultatele au fost doar 66%. 

Doar 44%  dintre fete au intuit rezultatul alegerilor, respectiv 61% dintre băieţi. 

                 Întrebaţi dacǎ sunt mulţumiţi de rezultatul alegerilor, 23% dintre fete au 

rǎspuns cu da, 35% cu nu şi 42% au spus că nu se pot pronunţa, în timp ce 32% dintre 

băieţi sunt mulţumiţi, 46% nu sunt mulţumiţi şi doar 22 % au spus că nu se pot pronunţa. 

                  Băieţii s-au prezentat la vot în proporţie de 61%, iar fetele doar în proporţie de 

52%. 

                  Întrebate ce partid simpatizează, fetele au dat următoarele rǎspunsuri: 23% 

dintre ele sunt simpatizante ale PSD, 18%  ale PD-L, 14% ar vota cu PNL, 5% 

simpatizează PRM şi 4% PNG. La  aceeaşi întrebare, 29% dintre băieţi au rǎspuns că 

simpatizeazǎ PSD, 15% PD-L, 13% PNL, 10% sunt simpatizanţi ai PRM şi 5% ai  PNG. 

                            

                   

                   

     De 1 decembrie, doar 28 % dintre fete au urmărit sau au participat la 

evenimentele dedicate zilei naţionale a României, procentul fiind identic în cazul băieţilor. 
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                  În urma sondajului putem observa că tinerii sunt interesaţi de sfera politicului. 

Aceştia se informează, participă la vot (peste 50%  dintre cei  intervievaţi au  votat), în  

condiţiile în care există o tendinţă de scădere a numărului celor care se prezintă la vot. 

                 Cu privire la modul în care votează tinerii, putem observa cǎ cei mai mulţi 

studenţi întrebaţi ce partid simpatizează au rǎspuns - Partidul Social Democrat, partid de 

stânga, al cărui electorat este reprezentat în mod normal de persoane mai în vârstǎ 

(pensionari), muncitori şi persoane din categorii defavorizate. 

                 După cum am vǎzut deja pe parcursul analizei, studenţii cei mai interesaţi de 

viaţa politicǎ sunt studenţii de la Facultatea de Ştiinţe Politice şi cei de la Facultatea de 

Drept. Se pare că cei mai informaţi sunt tot studenţii de la Facultatea de Ştiinţe Politice, 

ei având capacitatea de a intui rezultatele alegerilor. Indiferent de facultatea pe care 

tinerii o frecventează, indiferent de sex sau de partidul pe care îl simpatizeazǎ, aceştia 

sunt nemulţumiţi de rezultatul alegerilor. 

                  Se cuvine să precizăm cǎ foarte mulţi studenţi, întrebaţi ce partid simpatizează, 

au refuzat sǎ răspundǎ la această întrebare (într-o proporţie mai mare fetele). 

                  Cât despre importanţa pe care tinerii o acordă zilei de 1 decembrie, am  

observat că sărbătoarea naţională a României nu le suscită un interes deosebit şi marcarea 

acestui eveniment nu prea mai face parte din agenda zilei. După cum am putut vedea în 

urma sondajului, doar studenţii de la Facultatea de Istorie şi cei de la Facultatea de Ştiinţe 

Politice au participat la aceste activităţi dedicate zilei naţionale, dar nu într-un procent 

foarte mare. Am putea spune că tinerii nu mai sunt deloc naţionalişti sau că mai sunt 

foarte puţini tineri naţionalişti sau că evenimentul nu prea mai are încărcătură simbolică 

în cazul tinerilor.  

                  Urmărind cum au răspuns la întrebări fetele şi cum au răspuns băieţii, am   

observat că fetele au „monitorizat” rezultatele votului în procent mai mare decât băieţii, 

deşi acestea s-au prezentat într-un număr mai mic la vot. Se pare că fetele nu prea au 

intuit corect rezultatul votului, în timp ce majoritatea băieţilor l-a considerat previzibil. 
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                  Am mai observat că PSD şi PRM au fost votate mai mult de băieţi, în timp ce 

PD-L şi PNL au fost votate ceva mai mult de fete. Am putea spune că fetele sunt mai 

degrabă de dreapta, în timp ce băieţii sunt mai degrabă de stânga. 

                  Dat fiind numărul relativ mare de persoane care au refuzat sǎ rǎspundǎ la 

anumite întrebări, estimăm o marjǎ de eroare de +/-3 %, pentru rezultatele acestui sondaj. 
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EFECTELE CRIZEI ECONOMICE 

Filip Andreea-Camelia 

(Coordonator: Ioana Bogdan) 

      

 

Debutul anului 2008 părea pentru România un an al relansării economice, odată 

cu creşterea PIB-ului şi a salariului mediu pe economie. Se preconizau creşteri salariale 

în sectorul învăţământ (Ordonanţa Guvernului nr.15/2008) şi o îmbunătăţire a nivelului 

de trai al populaţiei. Ultimele luni ale anului 2007 anunţau prognoze economice optimiste. 

Banii trimişi de românii plecaţi la muncă în străinătate păreau să contribuie la redresarea 

economiei şi la aprecierea monedei naţionale. 

      Procesul de integrare în Uniunea Europeană şi efortul României de a se alinia 

standardelor europene au înscris economia naţională pe o traiectorie ascendentă, având 

efecte stimulative pentru  investiţiile străine, din ce în ce mai numeroase  (vezi 

privatizarea Dacia şi a Sidex Galaţi, care aduceau statului pierderi importante). Odată cu 

admiterea României în UE şi cu deschiderea oficială a graniţelor Uniunii, la 1 ianuarie 

2007, România a făcut un pas important în dezvoltarea sa politică, economică şi socială. 

      Avantajele acestei aderări au fost curând vizibile. Accesul liber al produselor, 

serviciilor şi capitalurilor autohtone pe Piaţa Unică, accesul la fondurile structurale, 

creşterea fluxurilor de investiţii străine directe sunt beneficii care se înscriu în sfera 

economică. Siguranţa sporită la locul de muncă, îmbunătăţirea stării de sănătate a 

populaţiei, creşterea nivelului de trai, libertatea cetăţenilor de a se stabili oriunde în 

Europa reprezintă beneficii de natură socială, iar participarea la procesul decizional la 

nivel european, stabilitatea sistemului democratic, siguranţa cetăţenilor, consolidarea 

poziţiei statului în raport cu ceilalţi membri ai Uniunii, participarea la elaborarea şi 

dezvoltarea politicilor comune sunt beneficii de ordin politic. 

      Deschiderea graniţelor şi a pieţei forţei de muncă a însemnat pentru numeroşi 

cetăţeni români o şansă reală de a-şi căuta locuri de muncă mai bine plătite în străinătate 
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şi de a se stabili în alte ţări membre ale Uniunii Europene. Emigranţii români care 

muncesc în diferite state europene au trimis sume importante de bani în ţara de origine. 

Aceste sume au avut o contribuţie importantă la Produsul Intern Brut şi au influenţat 

pozitiv o economie sărăcită, reuşind să-i confere o notă de echilibru. Deschiderea 

frontierelor a însemnat pentru unii români o oportunitate în plus pentru extinderea 

propriilor lor afaceri în spaţiul comunitar, dincolo de teritoriul naţional (vezi cazul 

cunoscutului om de afaceri Dinu Patriciu şi istoricul inaugurării benzinăriilor Rompetrol 

în Franţa). 

      Fondurile Uniunii Europene au devenit accesibile şi pot constitui un sprijin real 

pentru comunităţile locale, prin încurajarea iniţiativei private, crearea de locuri de muncă 

şi realizarea unei  infrastructuri moderne în regiunile defavorizate. 

     Cetăţenii au devenit tot mai interesaţi de politica Uniunii şi de modalităţile în care 

pot accesa aceste fonduri pentru a-şi dezvolta afacerile şi pentru a asigura comunităţii în 

care trăiesc un nivel de trai decent. 

     Prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă oamenii au aflat ce înseamnă 

această uniune, care este istoricul ei şi ce beneficii poate aduce statutul de membru pentru 

dezvoltarea societăţii. În presă s-a vorbit mult despre avantajele integrării şi mult prea 

puţin despre costuri. Românii puteau afla care le sunt oportunităţile şi cum le sunt 

reprezentate interesele. 

      România şi-a exprimat intenţia de a adera la NATO şi Uniunea Europeană odată 

cu căderea regimului comunist şi deschiderea către valorile democratice ale Europei 

Occidentale. Iniţial, acest obiectiv de politică externă a reprezentat un ideal, dar mai apoi 

timidele demersuri angajate de primele guverne (1992-1996, 1996-2000) au lăsat să se 

înţeleagă orientarea clară pe care avea să o urmeze ţara noastră în decursul următorilor 

ani. Fiecare guvern a lăsat succesorilor acest ideal. Odată cu guvernarea 2000-2004, 

obiectivul integrării a devenit prioritar atât pe agenda politică, cât şi pe agenda mass-

media. 

       Se spune că accederea României în Uniunea Europeană a fost facilitată de 

câştigarea statutului de membru NATO, la 4 aprilie 2004, deoarece prin consolidarea 
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rolului de membru activ al Organizaţiei, ţara noastră devenea un furnizor de securitate  şi 

era în măsură să ofere un mediu propice investitorilor străini, pentru dezvoltarea 

afacerilor. 

     România a devenit stat membru al UE la 1 ianuarie 2007, în timpul guvernului 

Tăriceanu. Prin semnarea tratatului de aderare, se încheia un proces început la mijlocul 

anilor `90 de către guvernele anterioare. Din 2007 şi până în prezent, decidenţii politici 

şi-au fixat ca obiectiv principal alinierea la standardele europene, prin măsuri specifice de 

ordin legislativ şi printr-o amplă refomă a justiţiei. Reforma a fost cerută în mod insistent 

de Uniunea Europeană, pe fondul problemelor de corupţie din sectorul public.  

     Conform Indicelui de Percepţie a Corupţiei lansat de Transparency International 

la 23 septembrie 2008, România obţinea 3,8 puncte din 10, punctaj cu o zecime superior 

celui din anul precedent. România urca în clasamentul statelor membre ale Uniunii 

Europene, ocupând penultima poziţie. Acest indice obţinut de România nu putea fi 

subiect de mândrie sau satisfacţie, având în vedere că această creştere era de doar 0,1 şi 

reprezenta un trend inerţial8. 

 

       Dezvoltarea economică a României depinde în mare măsură de îndeplinirea 

acestui obiectiv, care odată atins, aduce populaţiei un nivel de trai mai bun şi o stare de 

mulţumire la nivelul societăţii. 

      Un alt domeniu important pentru sănătatea economiei este cel bursier. Piaţa 

bursieră a parcurs o perioadă de consolidare în intervalul ianuarie 2007-iunie 2008. 

Numeroase companii cotate la Bursă au marcat profit, variaţiile indicilor bursieri nu au 

înregistrat scăderi alarmante, chiar şi fluctuaţiile de curs valutar au fost mai mici. Însă 

bursa românească este influenţată de cea de pe Wall Street şi orice fluctuaţie în plan 

mondial se resimte şi în cifrele şi graficele bursei noastre.  

                                                 
8 
http://www.transparency.org.ro/politici_si_studii/indici/ipc/2008/Comunicat%20de%20presa%20TI%20Ro
mania.pdf 
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      În timp ce România se afla în plin proces de reformă şi anunţa creştere 

economică, în lume lua amploare un fenomen ce avea să se resimtă curând şi în plan 

naţional: iniţial la Bursă şi  mai apoi la nivelul întregii economii. 

      În SUA, ravagiile produse de uragane şi manifestări meteorologice extreme au 

afectat destul de serios economia. Statele Unite au avut probleme cu furnizarea de 

carburanţi sau electricitate. Şi acesta pare să fi fost doar începutul unui fenomen care 

avea să destabilizeze mari economii. 

      În fapt, avem de-a face cu un proces care se desfăşoară cu o anumită ciclicitate  în 

timp. Omenirea s-a mai confruntat cu acest fenomen în trecutul său şi iată că în toamna 

anului 2008 acest dezechilibru economic major îsi făcea din nou simţită prezenţa, iniţial 

în SUA, ulterior la nivel global. 

       Acest fenomen poartă numele de criză economică. În viziunea politologului 

Domenico Fisichella, crizele reprezintă faze ale modernizării şi dezvoltării societăţii, “un 

punctum dramatis al unui proces: aşa stau lucrurile în cazul crizei de industrializare în 

confruntările din cadrul procesului de industrializare, al crizei de secularizare în cadrul 

procesului de secularizare. Astfel, criza este, ca să spunem aşa, vârful ascuţit al unei 

sfidări procesuale şi, prin urmare  are ori poate avea o desfăşurare în timp mai extinsă şi 

mai cuprinzătoare”9. 

      Aceste crize (cea din anii 1929-1933 şi cea actuală) pot fi privite ca fenomene de 

echilibrare în cadrul fazelor de modernizare şi dezvoltare a societăţilor, însă efectele lor 

sunt unele dintre cele mai nedorite: şomajul, stagnarea economică, imposibilitatea 

oamenilor de a-şi asigura un trai decent, diminuarea considerabilă a veniturilor statului şi 

corelativ, sporirea sarcinilor financiare pentru ajutorarea celor lăsaţi fără posibilităţi de 

muncă, declinul bancar, falimentul unor mari coloşi industriali, etc. 

        “Actuala criză financiară şi economică mondială zdruncină serios baza 

economică a lumii globalizate. Criza globală a decimat micile afaceri şi marile corporaţii, 

băncile cele mai solide şi economiile ţinute de unii sub saltea. Mai rău, state care în urmă 

cu un an doi făceau obiectul unor studii de caz pentru reuşitele în creşterea economică şi 

                                                 
9 Domenico Fisichella,  Ştiinţa Politică, probleme, concepte, teorii, Ed. Polirom, Bucureşti, 2007, p. 114 
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crearea prosperităţii generale sunt acum ameninţate cu falimentul. Când o uzină sau o 

bancă dau faliment pare firesc, dar falimentul statelor poate să genereze efecte în lanţ 

care sunt imprevizibile. Certitudinea crizei naşte însă o incertitudine care zdruncină 

încrederea experţilor, liderilor politici, a colectivităţilor şi indivizilor”10. 

       Se poate spune că actuala criză se aseamănă cu precedenta deoarece ea s-a format 

într-un mod asemănător: crahul bancar la bursa financiară din New York a marcat 

începutul marii crize economice din 1929-1933, iar destabilizarea Bursei de pe Wall 

Street din 2008 a marcat debutul crizei mondiale din prezent. 

         Efectele actualei crize pot fi extrem de grave, mult mai profunde şi mult mai 

extinse decât cele ale “marii depresiuni” din anii `30. La începutul secolului 20, 

interdependenţa actorilor din Sistemul Internaţional nu avea amploarea celei din prezent. 

Ceea ce numim globalizare astăzi presupune nu doar multiple relaţii şi interacţiuni între 

indivizi, state şi organizaţii, ci şi un înalt grad de interconectare, integrare şi omogenitate 

în sistem. Globalizarea este un fenomen economic, social, politic şi cultural în curs de 

cristalizare. Globalizarea economică şi dezvoltarea pieţei globale se realizează prin 

tranzacţii permanente între state care nu pot supravieţui doar din resurse proprii, prin 

dezvoltarea corporaţiilor şi a companiilor multinaţionale care îşi extind afacerile dincolo 

de graniţele naţionale, având importante profituri de pe urma activităţilor economice pe 

plan mondial. 

        Cât despre coloşii economici cu ramificaţii la nivel global, atunci când criza se va 

extinde vor fi afectate nu doar activităţile la nivel central, ci şi cele la nivel de filială a 

companiilor-mamă, acestea ajungând în situaţia de a nu mai fi profitabile şi de a declara 

faliment (vezi cazul General-Motors în SUA), procedând în consecinţă şi la 

disponibilizări masive. 

                                                 

10 Dan Pavel, Preliminarii epistemologice la teoria crizei, Sfera Politicii, nr. 133,  Anul XVII, 2009, 

http://www.sferapoliticii.ro/sfera/133/art02-pavel.html  
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        “Criza economică, ale cărei prime simptome s-au manifestat în toamna anului 

2008, se află abia  într-o fază incipientă, conform părerilor specialiştilor, şi, din această 

cauză, este dificil de făcut o comparaţie cu cea din veacul trecut. Deşi oamenii politici şi 

analiştii economici încearcă să informeze populaţia ţării asupra conţinutului şi 

caracteristicilor ei, este greu de presupus că aceştia apreciază în  mod corect maniera în 

care va evolua criza şi durata ei. Impactul asupra economiei româneşti poate fi însă intuit 

atunci când aruncăm o privire sumară asupra modului în care a fost realizată în România 

privatizarea postdecembristă. Pe o asemenea cale, cea mai mare parte din avuţia naţională 

a fost vândută unor firme cu capital străin, astfel că statul român nu mai dispune de 

pârghiile necesare pentru a o putea controla”11.  

        Dacă la început am vorbit despre Uniunea Europeană şi despre beneficiile 

economice ale integrării, acum e cazul să privim cu atenţie la politicile în plan intern care 

se axează pe eliminarea efectelor nedorite ale crizei. Nu bine ne-am bucurat de avantajele 

acestei aderări că brusc acestea au fost umbrite de apariţia unui fenomen care e de natură 

să provoace reducerea sau sistarea activităţilor economice în care erau angrenaţi mii de 

oameni. 

        Actuala criză are rolul de a aduce în atenţia publică problemele grave din 

economie. Aceste probleme par a fi consecinţa “firească” a politicilor macroeconomice 

“neinspirate” adoptate în ultimii ani. Creşterea economică naţională s-a dovedit a fi de 

natură nesănătoasă  pentru că ea s-a bazat pe consum (finanţat pe datorie). În plus, 

România a ajuns în situaţia de a contracta un nou împrumut extern de la FMI care 

sporeşte neîncrederea în sistemul economic.  

        Consumul privat a fost excesiv şi toate măsurile macroeconomice au fost pro-ciclice, 

stimulând consumul, iar cea mai dăunătoare dintre toate, cota unică, care este încă apărată 

de iniţiatorii ei, a avut şi are efectele sale negative. Cota unică a sporit inegalitatea 

distribuţiei veniturilor şi a stimulat consumul, iar noi avem astăzi prima criză de 

                                                 
11 Dumitru Şandru, Criza din 1929-1933 şi criza actuală, Sfera Politicii, nr. 133, Anul XVII, 2009, 
http://www.sferapoliticii.ro/sfera/133/art09-sandru.html 
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supraconsum din România. Este vorba despre consumul excesiv pe datorie “încurajat”, în 

mare măsură, de normele bancare de creditare.  

        Deficitul bugetar a crescut de la 1,3% din PIB în 2004, la 2,6% anul trecut şi 

probabil va depăşi 3% anul acesta. Cum guvernul a ajuns să împrumute miliarde de euro 

cu scadenţă mare, singura concluzie logică este că nu mai sunt bani nici pentru cheltuieli 

curente (cele prevăzute  deja pentru anul în curs). Criza economică internă a devenit 

iminentă în momentul în care criza financiară internaţională a afectat sursele de finanţare. 

Guvernul, firmele şi populaţia consumă pe datorie şi în această perioadă se împrumută 

mult mai scump (sau deloc). Numeroase companii privatizate de statul român, deţinute de 

investitori străini, sunt nevoite să-şi micşoreze numărul de salariaţi din cauza pierderilor 

financiare. 

    Criza economică din România are specificul ei, are alte cauze şi nu poate avea o 

rezolvare similară cu cea din marile state, deoarece criza noastră este de factură internă şi 

poate fi privită ca o criză a dezvoltării. 

     Durata crizei nu poate fi estimată, însă măsurile luate de stat ar trebui să fie 

realiste şi eficiente. Populaţia este îngrijorată că nu cunoaşte aceste probleme şi este 

asaltată de tot felul de informaţii contradictorii, care de regulă creează confuzie. Aşa cum 

oamenii au cunoscut la început foarte puţine aspecte legate de Uniunea Europeană şi nu 

au ştiut ce costuri sau avantaje presupune integrarea, tot aşa se întâmplă şi astăzi, când 

această criză ne afectează pe toţi şi ştim prea puţin despre ea. 

      Toate aceste fenomene îşi vor pune amprenta şi asupra evoluţiei crizei economice, 

ale cărei efecte sunt greu de stabilit cu exactitate. Analiştii economici vor da asigurări 

liniştitoare populaţiei şi vor încearca să minimalizeze efectele crizei. Povara crizei va fi 

suportată însă de masa populaţiei ţării, care, saturată de lungile discursuri demagogice 

ale politicienilor şi teoreticienilor improvizaţi s-a obişnuit să nu le mai acorde prea mare 

credit acestora12. Să nu uităm că şi încrederea populaţiei în oamenii politici a scăzut 

foarte mult în ultimii ani. 

                                                 
12 Ibidem, http://www.sferapoliticii.ro/sfera/133/art09-sandru.html 
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      În concluzie, oamenii ar trebui să fie mult mai bine informaţi cu privire la aceste 

politici, pentru că tot ceea ce se întâmplă are impact asupra socialului. În fond, a deţine 

informaţia înseamnă să nu poţi fi manipulat atât de uşor.  
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În loc de cuvânt înainte  

 

Numărul de faţă include o serie de articole ale  actualilor  studenţi la Master  şi ale 

absolvenţilor din luna iulie a.c. ai  Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul 

universităţii noastre. 

 

Publicarea articolelor ştiinţifice de către studenţii şi absolvenţii Facultăţii de Ştiinţe 

Politice este rezultatul implicării acestora în activitatea de cercetare organizată în 

cadrul cercurilor ştiinţifice studenţeşti.  Articolele prezentate  abordează o tematică 

din domeniile Eticii Politice, Filosofiei Politice, Dreptului Internaţional, Relaţiilor  

Internaţionale şi sunt fie reflecŞii teoretice aprofundate care respectă termenii calităţii 

ştiinţifice, fie aplicarea teoriilor Eticii Politice, Ştiinţelor Politice, Relaţiilor 

Internaţionale la o temă liber aleasă. Lucrările teoretice au la bază aprofundarea 

literaturii specifice temei propuse  analizată critic, precis, riguros. 

   

Sunt prezentate tematici actuale  precum  raportul  dintre  state  în  procesul 

globalizării, perspectiva neorealistă în analiza sistemului european de securitate, 

impactul războiului total în contextul internaţional, legitimitatea intervenţiei 

umanitare, implicarea femeilor în război, implicaţiile  încălzirii globale asupra 

ordinii internaţionale.  

 

Pentru acest număr 2 al revistei noastre,  mulţumim studenţilor, absolvenţilor şi 

organizatorilor pentru spiritul de implicare în acest proiect al Facultăţii de Ştiinţe 

Politice.  

 

Vă invităm, dragi  studenţi, să citiţi acest număr al "Revistei de eseuri şi comentarii 

politice"  cu  speranţa  că  lectura  acestuia vă va stimula preocupările  de  cercetare  şi 

publicistice. 

Lector univ. drd. Daniela Radu 

Prep. univ. Alexandru Climescu
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Drepturi şi consecinţe în  intervenţia umanitară 

 

Alexandru Climescu 

 

Abstract. This paper considers whether there is a plausible utilitarian or 

consequentialist critique against the humanitarian intervention. The 

consecquentialist ethical theories argue that an act can be judged in terms of the 

consequences it produces and that what is “right” can be evaluated in terms of 

“good.” The deontological ethical theories argue that “good” must be defined in 

terms of “right” and that human persons have the status of rational beings, gifted 

with dignity and fundamental rights. According to the deontological model, 

humanitarian interventions are not justified because they always produce 

collateral damage, meaning that persons are used as means in accomplishing a 

humanitarian mission. The consequentialist model assumes that armed 

intervention, no matter their objective, destabilize the international equilibrium 

and that the violation of the rules which interdict international use of force have 

negative long-term effects. This article will formulate a different type of moral 

principles, thus showing that humanitarian interventions are morally justified. In 

this paper, humanitarian intervention is defined as a proportionate help, 

expressed through armed force, offered by governments to the persons of another 

state who are victims of tyranny(denial of fundamental rights by the government) 

or of anarchy(denial of fundamental rights due to the collapse of social order)
 1. 

 

Keywords: humanitarian intervention, deontological ethics, consequentialism, 

double effect doctrine 

 

Fericirea generală nu este singurul aspect pe care teoria consecvenţialistă 

încearcă să îl maximizeze. Un consecvenţialist poate căuta să maximizeze un bine 

distributiv.2 Din acest punct de vedere, consecvenţialismul poate justifica încălcări ale 

drepturilor omului în cazul în care costurile acestora cântăresc mai puţin decât 

bunăstarea sau fericirea agregată globală. O asemenea obiecţie priveşte însă doar 

utilitarismul şi nu totalitatea viziunilor consecvenţialiste întrucât numai utilitarismul 

                                                 
1 Teson, Fernando. (2005). Humanitarian Intervention: An Inquiry Into law and Morality. New York: 

Transnational Publishers Inc. 
2 Ibidem, p. 60. 
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încearcă să maximizeze bunăstarea generală în mod nediferenţiat, fiind insensibil la 

modul în care beneficiile şi daunele sunt distribuite între persoane.  

Adepţii acestei teorii afirmă, în legătură cu intervenţia umanitară, că tirania 

sau anarhia este o condiţie necesară, dar nu suficientă pentru legitimitatea intervenţiei. 

Uneori, intervenţia presupune costuri foarte ridicate pentru cel care intervine şi cum 

intervenţia umanitară presupune utilizarea forţei armate, cei care intervin trebuie să fie 

siguri că binele adus de intervenţie nu este depăşit de distrugerile pe care le va cauza.3 

Iar uneori, îndreptarea unui rău înseamnă vătămarea unor persoane într-un mod 

asemănător răului pe care dorim să îl îndreptăm.  

Din aceste motive, dilema morală a intervenţiei nu este rezolvabilă prin 

distincţia între abordările deontologice şi consecvenţialiste. Argumentarea liberală a 

intervenţiei umanitare combină spre exemplu atât elemente deontologice, cum ar fi 

respectul pentru drepturile omului, cât şi elemente consecvenţialiste, cum ar fi 

necesitatea ca o intervenţie să producă mai mult bine decât rău. Acţiunea militară, 

inclusiv intervenţia umanitară, va încălca întotdeauna şi drepturi ale unor persoane 

nevinovate. Astfel, într-o viziune strict deontologică, cel care intervine nu îşi va putea 

niciodată justifica acţiunile, chiar dacă scopul său este să protejeze drepturile omului. 

În modul acesta, etica deontologică susţine că şi în cazul în care intervenţia este 

încununată de succese, ea va fi folosit persoane inocente drept mijloace, un aspect 

interzis în viziunea deontologică.  

Un sistem etic internaţional şi o practică a intervenţiei umanitare ar trebui să 

maximizeze respectarea demnităţii umane, să înţeleagă imperativul de a-i trata pe toţi 

indivizii cu respect într-un mod care reflectă statutul lor de fiinţe autonome. Dar 

această poziţie nu este pur deontologică, deoarece ea permite uneori încălcarea 

limitelor morale ale unor persoane dacă aceasta este singura cale de a impune 

respectul pentru demnitatea umană.  

 

Moartea persoanelor nevinovate: doctrina dublului efect 

O obiecţie majoră împotriva intervenţiei umanitare provine din tabăra kantiană. Dacă 

intervenţiile ar putea să afecteze în mod precis tiranii, atunci ele ar fi justificate 

                                                 
3 Chaterjee, Deen & Scheid, Don. (2003). Ethics and Foreign Intervention. Cambridge: Cambridge 

University Press.  
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deoarece utilizează violenţa împotriva persoanelor vinovate şi salvează victimele de 

orice tratament injust. Cu toate acestea, în realitate, natura intervenţiei umanitare 

implică şi moartea unor persoane nevinovate. Chiar dacă armata care intervine 

încearcă din răsputeri să nu îi afecteze pe civilii inocenţi, mulţi dintre ei vor suferi ca 

parte a pagubelor colaterale ce sunt inerente oricărui război. Aşadar, kantienii ar 

spune că intervenţia umanitară trebuie interzisă. Această viziune este justificată 

deoarece se bazează pe imperativul de a nu utiliza fiinţele umane pe post de mijloace 

în realizarea unui obiectiv. Intervenţioniştii trebuie să explice de ce morţile inevitabile 

ale nevinovaţilor sunt justificate. Până la urmă, asemenea persoane nu renunţă în mod 

voluntar la viaţa lor. Astfel, provocarea morţilor lor este problematică din punct de 

vedere moral, chiar şi dacă obiectivul este nobil. Chiar dacă în discursul sau practica 

internaţională pare că nici o persoană nu a făcut apel la etica deontologică pentru a 

contesta intervenţia umanitară, au fost exprimate puncte de vedere care în mod 

inconştient utilizează elementele acesteia. Cancelarul german Gerhard Schroder, care 

s-a opus utilizării forţei în Irak, a afirmat: „Întrebarea mea este aceasta: gradul de 

ameninţare ce îşi are originile în Irak justifică un război care va provoca moartea a mii 

de bărbaţi, femei şi copii nevinovaţi? Răspunsul meu este nu.”4  

Problema majoră a acestui tip de critică este că exclude orice război sau 

revoluţie, nu doar intervenţia umanitară, deoarece acestea vor cauza întotdeauna 

moartea nevinovaţilor. Dacă interzicerea morţii unor persoane nevinovate ar fi 

absolută, nici un război sau nici o revoluţie nu ar fi justificată. Dreptul la viaţă nu 

poate fi absolut şi nu poate fi întotdeauna prevalent dreptului şi uneori datoriei de a 

rezista tiraniei. Dintr-o perspectivă deontologică, Aliaţii nu ar fi avut nici o justificare 

pentru reacţia lor la agresiunea Germaniei din al doilea război mondial. Deoarece 

această reacţie ar fi rezultat aşa cum s-a şi întâmplat în moartea a mii de persoane 

nevinovate.  

Cu toate acestea, obiecţia deontologilor nu este lipsită de sens. Ce principiu 

moral ne poate permite să acceptăm moartea unor persoane nevinovate? Pentru a 

răspunde, trebuie să abandonăm o analiză strict deontologică. Conform doctrinei 

                                                 
4 Swanson, Stevenson. (2003, 19. Mar). Blair Wins Parliament Support for Irak War. Chicago Tribune. 

Descărcat din http://www.chicagotribune.com/news/nationworld/chi-

0303180329mar18,0,4385087.story 
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dublului efect, un act prin care sunt ucise persoane nevinovate este legitim doar 

dacă satisface trei condiţii: 

 actul trebuie să aibă consecinţe benefice cum ar fi stoparea tiraniei; 

 intenţiile actorului să fie bune din punct de vedere moral, adică acesta să 

urmărească să realizeze un set de consecinţe benefice; orice consecinţe cu 

rezultat negativ cum ar fi uciderea necombatanţilor să nu fie intenţionate; 

 consecinţele benefice ale actului de stopare a tiraniei, spre exemplu, să fie 

superioare cantitativ celor cu efecte negative: uciderea noncombatanţilor5. Acesta 

poartă denumirea de principiul proporţionalităţii. 6 

 

 Doctrina dublului efect distinge în acest sens acţiuni intenţionate ce au 

consecinţe negative şi acţiuni neintenţionate care au consecinţe negative. Primele 

dintre acestea sunt blamabile, fapt pentru care victimele colaterale ale intervenţiei 

umanitare, în mod proporţional, ar putea fi ignorate din acest punct de vedere. Astfel, 

intervenţia este o acţiune structurată conceptual asemenea unui comportament 

deontologic conform căruia agentul este constrâns să respecte drepturile tuturor. În 

acelaşi timp, intervenţia  este o acţiune ce intenţionează să maximizeze respectul 

universal pentru drepturile omului, dar este constrânsă moral de interdicţia de a ucide 

în mod deliberat persoane nevinovate. Moartea colaterală proporţională a persoanelor 

nevinovate, deşi este cauzată de cel care intervine, nu condamnă în mod necesar 

intervenţia ca fiind imorală. Argumentul pentru intervenţia umanitară este localizat  la 

mijlocul distanţei dintre abordarea deontologică absolută şi abordarea 

consecvenţialistă absolută. Aceasta din urmă  îi îndeamnă pe agenţi să intervină ori de 

câte ori maximizează binele în termenii fericirii generale (concepută adesea în termeni 

de vieţi umane). Abordarea deontologică ar interzice o intervenţie ce ar cauza 

încălcarea drepturilor celor nevinovaţi. În schimb,  intervenţia umanitară înţeleasă ca 

o formă de ajutor constrânsă moral acceptă uneori că provocarea de daune persoanelor 

inocente este justificată pentru a îndeplini nu un grad de bunăstare generală, ci un 

obiectiv  ce este  imperativ  conform  unor  principii  morale.  Doctrina dublului efect  

                                                 
5 Walzer, Michael (2000). Just and Unjust Wars. New York: Basic Books Publishing., p. 153 
6 Mangan, Joseph. (1949). An Historical Analysis of the Doctrine of Double Effect în Theological 

Studies 10:41-61 în Doctrine of Double Effect, descărcat din http://plato.stanford.edu/entries/double-

effect/ 
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respinge la fel ca cea deontologică calculele nediferenţiate ale costurilor şi beneficiilor 
 
conform cărora dreptatea constituie un indicator al consecinţelor benefice printre mulţi alţii.  

Scopul de a salva vieţi şi de a restaura respectul pentru drepturile omului şi 

pentru dreptate sunt suficient de importante pentru a autoriza intervenţia umanitară 

chiar şi cu costul de vieţi umane. Nu putem afirma că persoana care intervine 

îmbunătăţeşte pur şi simplu lumea într-un sens general. În cazuri particulare 

intervenţia nu numai că salvează vieţi, deşi acest obiectiv este într-adevăr imperativ. 

Aceasta ajută la restaurarea dreptăţii şi a drepturilor, ceea ce reprezintă şi obiectivul 

tuturor instituţiilor politice legitime şi al statului prin excelenţă.

Scopul de a impune respect pentru drepturile omului şi dreptate este mai mult 

decât un simplu ajutor acordat oamenilor.  Obiectivul de a restaura instituţii şi practici 

juste este un obiectiv privilegiat din punct de vedere normativ indiferent de evoluţia 

binelui general. Spre exemplu, ajutorul umanitar este în mod cert dezirabil, dar acesta 

suspendă doar temporal simptomele anarhiei şi tiraniei.  În schimb, construirea şi 

menţinerea instituţiilor democratice care să respecte drepturile cetăţenilor nu numai 

că  semnifică o  acţiune  benefică  pentru o societate, ci şi un pas strategic în 

reconstrucţia politicii sale interne şi externe.  

În sensul acesta, justificarea intervenţiei umanitare este atât deontologică cât şi 

utilitaristă, fapt pentru care pierderea de vieţi omeneşti nu este singurul indicator al 

legitimităţii intervenţiei umanitare. De asemenea, trebuie făcută distincţia între 

violarea unui drept şi încălcarea sa. Încălcarea unui drept este caracterizată prin 

limitarea interesului victimei. Numai tipul de drepturi şi numărul de victime sunt 

relevante pentru a calcula proporţiile acestei încălcări. Aceasta din urmă determină  

dacă un război just este proporţional, proporţionalitatea fiind una dintre condiţiile 

doctrinei dublului efect. Violarea unui drept reprezintă o încălcare ce implică lipsa de 

respect pentru victimă sau deposedarea acesteia de calitatea sa de fiinţă umană. 

Violarea drepturilor fundamentale este acuzată intenţionat şi cu conştientizarea 

faptului că aceasta implică lipsa de respect pentru victimă. Astfel, când evaluăm 

justeţea unui război, nu trebuie să ne concentrăm  doar asupra răului cauzat de actorii 

relevanţi, ci şi asupra motivelor pentru care acesta este cauzat. În acest punct, noţiu-

nea kantiană de respect acordat persoanelor ne oferă un criteriu plauzibil. Acesta, 

ca element al definiţiei  de acţiune dreaptă, include motive drepte şi nu doar interese. 

Rezultă astfel că uneori persoanele inocente pot fi constrânse moral să sufere o 
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anumită povară pentru un obiectiv superior aceluia de a ne asigura că drepturile 

nevinovaţilor nu sunt încălcate.  

Tirania guvernamentală  reprezintă un model sistematic de violare a drepturilor 

fundamentale. Aşa cum s-a menţionat adesea, există ceva în mod particular rău în 

instituţionalizarea violării drepturilor omului de către conducător, adică de către 

indivizii care au monopolizat utilizarea forţei într-o comunitate politică. Guvernele 

care se angajează în deprivarea indivizilor de drepturile lor fundamentale eşuează în a 

acorda respect persoanelor în două moduri:7 

  ele  alterează  autonomia  individuală a  victimelor, asemeni  unui criminal  de 

drept comun.  

   totodată, ele tratează indivizii  cu o totală lipsă de respect într-un  sens 

profund: nu îşi onorează obiectivul propriului mandat de a proteja şi de a 

asigura dreptul tuturor. Aşadar, tiranii violează drepturile omului nu doar 

pentru faptul că intervin în exerciţiul autonomiei individuale a cetăţenilor, ci şi 

pentru că îşi trădează raţiunea de a fi în calitate de conducător de stat. În 

termenii doctrinei dublului efect, decesul nevinovaţilor, prevăzut dar 

neintenţionat. reprezintă o încălcare a dreptului la viaţă. dar nu şi violarea 

acelui drept întrucât "războinicul just" ar evita victimele colaterale dacă ar putea.  

 

Pericolul abuzului 

 

Cercetătorii în domeniu au oferit un număr de argumente consecvenţialiste 

împotriva intervenţiei umanitare.  

În primul rând, intervenţia umanitară cauzează moartea şi suferinţa persoanelor 

nevinovate, acestea trebuind să fie comparate ca şi proporţii cu moartea şi suferinţa 

cauzată de metodele tiranice de guvernare. Teoreticienii argumentează că nu este sigur 

dacă inoportunitatea opresiunii politice este mai mare decât inoportunitatea cauzată

de invazii.  

În al doilea rând, existenţa excepţiei umanitare pentru regula neintervenţiei va 

oferi posibilitatea guvernelor agresive de a invada sub pretexte umanitare,  provocând 

astfel suferinţă şi moarte ce nu ar putea fi contrabalansată de realizarea oricărui 

                                                 
7 Teson, Fernando, op. cit., p. 127. 
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obiectiv umanitar veritabil.  În felul acesta se va abuza de excepţia regulii de 

interzicere a forţei.   

În momentul în care consecinţele intervenţiei umanitare sunt măsurate în termeni 

de suferinţă şi fericire, acestea sunt percepute ca fiind indezirabile. Tocmai din acest 

motiv, dreptul internaţional nu ar trebui să recunoască un drept atât de general chiar şi 

dacă conştientizează atracţia morală de a interveni în anumite cazuri.  

Benn şi Peters exprimă această idee foarte succint afirmând că în sfera proprie 

de jurisdicţie, un stat are dreptul să intervină în activitatea unor asociaţii doar dacă o 

face în mod imparţial. În afacerile internaţionale, statele sunt foarte rar imparţiale  iar 

politicile acestora sunt modelate în primul rând de propriile interese. Atunci când un 

stat se implică în afacerile interne ale unui alt stat, populaţia statului ţintă este rar 

considerată ca fiind pe acelaşi nivel cu populaţia statului care intervine. Acesta din 

urmă o tratează ca pe un mijloc de realizare a propriilor obiective. 8 

Majoritatea criticilor intervenţiei umanitare fac referire la acest punct de 

vedere. Această afirmaţie este una empirică şi nu principială şi depinde de faptul că 

guvernele au adeseori motive egoiste şi astfel abuzează în cadrul unei intervenţii, chiar 

dacă în mod oficial declară motivele umanitare ale propriei intervenţii şi chiar dacă 

rezultatul intervenţiei este restaurarea instituţiilor liberale.  

Plecând de la această premisă, neintervenţioniştii îşi dezvoltă argumente 

utilizând etica utilitaristă. Pentru utilitariştii care studiază regulile. ar trebui să adoptăm 

acea regulă care are probabilitatea să producă per ansamblu cele mai benefice 

consecinţe. Aşadar este mai bine să avem o regulă a neintervenţiei absolute pentru a 

minimiza abuzul.  Dat fiind pericolul abuzului, o regulă împotriva neintervenţiei ar 

produce rezultate pozitive pe termen lung chiar dacă în cazuri particulare intervenţia 

ar maximiza libertatea pe termen scurt. Obedienţa generală faţă de regula absolută a 

neintervenţiei va salva astfel mai multe vieţi şi va preveni mai multe suferinţe decât o 

regulă care permite excepţii umanitare.  

Asemeni multor argumente utilitariste, acesta este dificil de evaluat deoarece 

depinde de factori factuali complecşi. Astfel, guvernele vor evita să abuzeze de 

doctrina intervenţiei umanitare din cauza costurilor şi din cauza faptului că propria 

                                                 
8 Stanley,  Benn & Peters, R.S. ( 1959) , Social Principles and the Democratic State. London: Allen and 

Unwin, p. 361. 
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stabilitate ar avea de suferit. Adiţional, dacă se compară daunele cauzate de tiranie şi 

daunele cauzate de intervenţii aparent umanitare, nu este clar  dacă una cauzează mai 

multe daune decât cealaltă. Totodată, dacă utilitariştii sunt într-adevăr preocupaţi de 

consecinţele benefice (spre exemplu maximizarea drepturilor), atunci în mod logic 

aceştia ar subscrie ideii că guvernele au voie  să  nesocotească  regula de  neintervenţie 

în acele cazuri în care intervenţia umanitară va maximiza exerciţiul drepturilor 

fundamentale iar regula generală ce interzice războiul nu se va eroda.   

 Există o altă obiecţie la adresa argumentelor prezentate de utilitarişti. Aceştia 

presupun că guvernele intervin justificat în conflictele domestice, deoarece în acest 

caz  acestea  acţionează  imparţial. În  contrast, din cauza faptului că ele nu  au  un 

astfel de angajament faţă de străini,  nu pot fi imparţiale când intervin in exteriorul 

graniţelor.  Utilitariştii  nu  demonstrează  însă  de  ce  ar  trebui să  presupunem  că 

guvernele sunt mereu imparţiale atunci când intervin în chestiunile propriilor cetăţeni.  

Nu dorim să sugerăm că guvernele nu abuzează niciodată în cazuri de 

intervenţie externă, însă aceste presupuneri sunt strict empirice. Din acest motiv, 

moralitatea unei intervenţii trebuie evaluată în funcţie de îndeplinirea obiectivului de 

a stopa tirania. Dacă un guvern eşuează în această misiune, dacă abuzează, atunci 

nu se mai poate vorbi despre o intervenţie umanitară. Aşadar, argumentul moral

pentru intervenţia umanitară rămâne intact.
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Implicarea femeilor în război: arhetipuri şi roluri 

 

Iulia Furfurică 

 

Abstract. The conventional thought about the army and the militarism has its 

roots in ancient Greek, where the notion of loyalty towards the state through 

military service was omnipresent. It has been argued that from ancient Greek to 

modern times, women had a limited role in the military sphere, doing household 

chores or nursing the wounded on the battlefield. This paper describes the 

archetypes related to the image of „men-warriors” and tries to demonstrate that 

this image is an andocentric one. It will also be shown that the numerous legends 

about war recall only the masculine part of the story, ignoring women’s 

contribution. 

 

Keywords: archetype, warrior, women, androcentrism, pacifism 

 

 

Instituţia războiului şi a armatei au fost percepute în mod tradiţional ca 

aparţinând exclusiv bărbaţilor.  Fie că se ocupă de casă în timpul conflictelor, fie că 

are grijă de bolnavi şi răniţi pe front, fie că este unul din combatanţi, femeia nu 

rămâne neafectată de război. Istoria abundă în exemple de mame care îşi sacrifică fiii 

în război, soţii care îşi pierd soţii sau copii care îşi pierd taţii în luptele armate. Cu 

toate acestea, aceste portretizări sunt androcentrice şi reţin numai partea masculină a 

poveştii. Există mituri despre femei războinice (Amazoanele, Ioana D’Arc), dar aceste 

basme sunt excepţii ale dominaţiei masculine asupra istoriei războiului.  

Moartea pentru propria ţară era văzută ca cel mai onorabil şi loial act pe care îl 

putea întreprinde cineva. Din moment ce femeile erau percepute ca aparţinând taţilor 

sau soţilor lor, legate fiind doar de sfera privată, era de neconceput pentru o femeie să 

facă parte din armată sau să apere statul. Singurele roluri apreciate pe care femeile le 

îndeplineau în Grecia erau cele de mame, pentru a produce fii care să apere şi să 

moară pentru statul lor. Femeile erau cele ce dădeau viaţă, in timp ce bărbaţii erau cei 

care luau viaţa. Această dihotomie a fost naturalizată ca fiind ordinea normală şi 

potrivită a vieţii şi a servit la fundamentarea societăţii civile moderne. Serviciul 

militar pentru femei nu a devenit o realitatea decât mii de ani mai târziu.  
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Rolul arhetipal al eroului/războinicului masculinizat a fost central în 

conceptualizarea politicii şi a războiului în ultimii 2500 de ani.1 Mituri despre aceşti 

războinici/eroi au devenit responsabile parţial pentru crearea noţiunii de cetăţenie ca o 

experienţă masculină. Barăcile militare din Sparta şi Grecia antică reprezintă o formă 

extremă de comunitate masculină, în care capacitatea militară, personalitatea civică şi 

masculinitatea erau contagioase. Deşi femeile erau fizic excluse din această 

comunitate, ele au modelat construcţia teoretică a instituţiilor în forma simbolului şi a 

mitului. Femeile, sau mai bine spus forţele feminine au fost considerate o ameninţare. 

Concepţia lui Machiavelli despre Fortuna, spre exemplu, este aceea a unei zeiţe care 

posedă puteri extraordinare pentru a face pe bărbat prinţ sau pentru a-l distruge. În 

acest fel, Fortuna este văzută ca o femeie care, pentru a putea fi stăpânită, trebuia să fie 

cucerită prin forţă. Machiavelli şi contemporanii săi au argumentat că prăbuşirea 

Imperiului Roman a fost cauzat de degradarea virtuţii de a fi erou/războinic şi că 

singura soluţie la dezordinea provocată de Fortuna este o reafirmare a masculinităţii.2 

Probabil că cea mai semnificativă schimbare de la oraşele state greceşti şi până la 

Imperiul Roman a fost cea care a afectat concepţia despre comunitatea politică. 

Distincţia dintre viaţa politică, publică şi cea privată a devenit mai clară şi din motive 

ce au de a face cu genul. 

În „Femeile şi războiul”, Jean Bethke Elshtain argumentează că istoric, ethos-

ul masculin a fost transformat într-o legendă a războinicului just, în timp ce ethosul 

feminin s-a transformat într-o legendă a sufletului frumos. 3 Aceste imagini reprezintă 

un cumul colectiv de modalităţi prin care societatea a portretizat femeile şi bărbaţii. În 

timp ce bărbaţii sunt consideraţi violenţi, femeile sunt socotite ca fiind lipsite de 

violenţă şi pasive. Dacă războinicul just este responsabil de protejarea propriei familii, 

ţări şi a modului de viaţă, sufletul frumos reprezintă puritatea şi inocenţa. Elshtain 

preia acest concept de suflet frumos din "Fenomenologia Spiritului" a lui Hegel şi 
                                                 
1 9Harstock, Nancy. (2002). The Baracks Community in Western Political Thought. Prolegomena for a 

Feminist Critique of War and Politics. Women’s Studies International Forum, 5(4), 283-286. Descărcat 

din http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VBD-466FGR8-

6&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=955845

115&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=1f52

5242ab714d3fd678c9b4f0c3615e 
2 Ibidem 
3 Elsthain, Jean. (2004). Women and War. Chicago: University of Chicago Press, p. 44. 
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utilizează această imagine ca o metaforă pentru rolul istoric al femeilor în sfera 

publică în ceea ce priveşte relaţiile interstatale, violenţa şi războiul.  

Aceste arhetipuri conţin anumite noţiuni distincte despre rolul pe care femeile 

şi bărbaţii le au şi pe care ar trebui să îl aibă în timpul războiului. Există variaţiuni pe 

aceeaşi temă fundamentală, dar imaginile continuă să opereze ca o justificare explicită 

în dezbaterea despre război şi pace. 4 

În plus, Elshtain sugerează că femeile nu au fost niciodată considerate uniform 

şi exclusiv  suflete frumoase ale societăţii,  ci  mai degrabă ele au îndeplinit  rolul 

unei proiecţii colective a unei entităţi pure, pacifiste,  cu  o  capacitate de sacrificiu de 

sine. În felul acesta, feminitatea este construită în opoziţie cu masculinitatea, creând o 

dihotomie falsă de gen între cele două sexe. În timp ce ethosul masculin necesită 

forţă, putere şi agresivitate, ethosul feminin cere femeilor să fie gentile, pacifiste şi 

pasive. Aceste caracteristici au existat aparent din cele mai străvechi timpuri şi au 

susţinut patriarhia şi androcentrismul dintr-o societate. 

Ca parte a construcţiei feminităţii, femeile au fost în mod natural asociate 

mişcărilor pacifiste, în opoziţie cu fixaţia războinică şi crimele în masă ce rezultă din 

război, specifice bărbaţilor. Există o cantitate considerabilă de literatură ce 

examinează presupusa legătură dintre femei şi pacifism. În acelaşi mod în care mulţi 

autori consideră domeniul militar ca fiind unul masculin, există autori care 

argumentează că femeile sunt înclinate spre pacifism  sau că există o legătură de 

necontestat între femei şi mişcările pentru pace. Argumentul acesta este în esenţă unul 

biologic determinist prin faptul că unii factori genetici sau biologici ar sta la baza 

acestui pacifism inerent părţii feminine. Această teză include şi noţiunile social 

constructiviste despre feminitate, conform cărora acţiunile specifice unui gen definesc 

femeile şi ceea ce ar trebui ele să fie.  

Ideea că femeile sunt inerent înclinate spre pace este similară ideii că femeile 

sunt dătătoare de viaţă şi că ele au grijă de aceasta, în timp ce bărbaţii sunt cei îngrijiţi 

şi cei care iau viaţa. Dacă există dovezi empirice conform cărora femeile sunt 

implicate în mişcările pentru pace, nu există nici o probă care să sugereze că acest 

aspect este determinat de factori biologici sau genetici.  Totuşi,  femeile au un rol de 

                                                 
4 Ibidem, p. 52. 
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lider în iniţierea mişcărilor pacifiste şi în mobilizarea suportului popular atât din 

partea bărbaţilor, cât şi a femeilor pentru cauza păcii.  

Împărtăşirea convingerilor pacifiste şi susţinerea mişcărilor pentru pace par să 

alimenteze stereotipiile culturale actuale despre femei. Femeile sunt văzute ca nişte 

reprezentante ale valorilor păcii şi s-a studiat chiar modul în care femeia, ca dătătoare 

de viaţă, poate contribui la precipitarea morţii. 5 Această supoziţie este susţinută şi de 

poziţia pe care unele femei o au în protestele pentru pace. Deşi eforturile organizate în 

mişcările de protest pentru pace au început abia cu primul val al feminismului, al 

cărui debut este asociat începutului secolului XX, exemple ale mişcărilor de pace din 

secolul XX includ Liga Internaţională pentru Pace şi Libertate, Federaţia Mondială 

Democrată a Femeilor, mişcarea „Femei pentru Pace din Europa” şi Comitetul de 

Acţiune al Femeilor din Statele Unite. Nu a fost argumentat doar că mamele au o 

responsabilitate şi o putere specială de a se opune luptei, ci şi că femeile sunt 

considerate în mod natural ca fiind lipsite de violenţă.  

Alte femei, printre care cea mai proeminentă a fost Virginia Woolf, s-a devotat 

viziunii pacifiste nu pe baza faptului că este normal pentru femei să aibă o afinitate 

intrinsecă pentru pace, ci pe baza faptului că războiul este greşit, imoral sau o cale 

nepotrivită pentru ca oamenii educaţi să îşi rezolve disputele. Ea afirma că pacifismul 

este susţinut de femei pentru că acestora  nu li se permite accesul la serviciul militar. 

Fiicele indivizilor educaţi ar trebui să refuze să li se alăture fraţilor lor în eforturile de 

pace sau de război şi ar trebui în schimb să fondeze o societate a outsider-ilor bazată 

pe principiul că, în calitate de femei, ele nu aparţin niciunei ţări. Aşa cum nota Woolf, 

„ca femeie, nu doresc nici o ţară. Ca femeie, ţara mea este întreaga lume.”6  

Ce este interesant de reţinut în legătură cu majoritatea mişcărilor pentru pace 

ale femeilor care au apărut în secolul XX este ideea că femeile sunt inerent pacifiste şi 

că au un interes mai mare să susţină pacea decât bărbaţii, idee care nu a fost aproape 

deloc explorată. Într-o explicaţie a valorilor feminine, Betty Reardon afirmă că 

valorile feminine care ocrotesc viaţa şi recunosc necesitatea de a evita competiţia şi 

violenţa sunt o condiţie pentru politicile care ţintesc spre evitarea sau abolirea 

                                                 
5 Russo, Valeria. (1994). The constitution of a Gendered Enemy. Woman Soldiers: Images and Reality. 

New York: Saint Martin’s Press, p. 51.  
6 Roe, Sue & Sellers helen. (2000). The Cambridge Companion to Virginia Woolf. New York: 

Cambridge University Press, p. 208. 
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războiului. Prezenţa crescută a femeilor care susţin asemenea valori pot avea un efect 

benefic asupra problemei războiului şi a violenţei. 7  

Reardon continuă să îşi susţină ideea că atât sexismul, cât şi sistemul bazat pe 

război sunt exacerbate şi perpetuate prin patriarhat şi în final, acesta din urmă este 

responsabil atunci când pacea eşuează. Pledoaria sa, la fel ca pledoaria altor mişcări 

organizate pentru pace, ţinteşte spre temele justiţiei sociale şi ale egalităţii, care sunt 

percepute ca făcând parte din acelaşi tip de probleme, ce se iveşte din dominaţia 

patriarhală a societăţii. Secolul XX a fost martor la o militarizare masivă, iar cultura 

militară care domină societatea este patriarhizată şi masculinizată atât ca formă, cât şi 

ca funcţie.  

Atunci când se compară imaginea eroului/războinicului din Grecia antică cu 

imaginea soldatului modern, este uluitor să observăm că s-au schimbat foarte puţine 

aspecte. Imaginea eroului/războinicului modern este portretizată ca un rol ultra-

masculin, care necesită ca soldatul să nu fie doar bărbat, ci şi un bărbat foarte 

masculin în toate sensurile cuvântului.  

Militarismul manifestă excesele acestor caracteristici care sunt asociate 

termenului de „macho”, un cuvânt ce denotă putere, curaj şi responsabilitate, toate 

necesare pentru a îndeplini funcţiile sociale masculine. Conceptele şi valorile 

militariste sunt susţinute de către patriarhat, structurile şi practicile care fac parte din 

stat formând paradigma fundamentală a sistemului de state naţionale.  

Aşadar, există o orientare sexistă în ceea ce priveşte în special securitatea în 

toate unităţile sistemului. 8  

Orientarea sexistă la care Reardon face referire este un model ce se poate 

observa nu doar în tradiţiile civice ale Greciei antice, ci şi în construcţia socială a 

genului în societatea modernă. Chiar şi în calitate de copii, băieţii sunt condiţionaţi să 

fie agresivi şi să utilizeze violenţa pentru a-şi obţine obiectele dorite, în timp ce fetele 

sunt condiţionate să se teamă de violenţă şi să fie pasive. În timp ce bărbaţii sunt 

învăţaţi să îşi canalizeze frica şi să o transforme în agresiune, frica femeilor este 

transformată în spunere. 

                                                 
7 Reardon, Betty. (2005). Sexism and the War System. New York: Teachers’ College Press, p. 22. 
8 Ibidem, p. 15. 
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Aceste elemente ale condiţionării sociale au fost utilizate pentru a menţine şi a 

alimenta autoritarismul patriarhal.9 De la naştere, atât bărbaţii, cât şi femeile  sunt 

antrenaţi să îndeplinească anumite funcţii în societate pe baza genului.10 Bărbaţii şi 

femeile sunt de asemenea condiţionaţi să aibă viziuni diferite în legătură cu războiul, 

fapt exacerbat de relaţiile diferite cu actele militare de distrugere a teritoriilor şi 

relaţiile diferite cu forţele militare.11 Mărimea forţelor militare ale unei ţări, cât şi 

cantitatea de fonduri pe care acestea le primesc, sunt determinate în mare măsură de 

către politică şi de către guvern. Politica rămâne un domeniu esenţial masculin prin 

faptul că majoritatea politicienilor numiţi sau aleşi sunt bărbaţi. Ca rezultat al acestei 

dominaţii masculine, politica este făcută de către bărbaţi şi se conformează 

standardelor implicit masculine. Ca şi în război, succesul în politică este perceput ca o 

dovadă a masculinităţii şi necesită un grad propriu de ferocitate.12  

În încercarea de a teoretiza propria viziune asupra legăturii dintre femei şi 

pace, Sara Ruddick articulează o politică a păcii feministă, statuându-şi scopurile prin 

îndepărtarea ameninţărilor violente, demascarea violenţei ascunse şi inventarea unor 

strategii şi idealuri pentru non-violenţă.13 Ca şi Reardon, Ruddick ia în discuţie de 

asemenea interconexiunile complexe şi subtile dintre război şi masculinitate, 

examinând atât ethosul masculin afirmat în cadrul ierarhiilor militare, cât şi modul în 

care masculinitatea se transformă în misoginism pe timp de război. 

Conceptul masculinităţii este exprimat într-un registru inferior în ritualurile de 

antrenament din aşezămintele militare, în uralele şi cântecele soldaţilor, în desenele 

graffiti de pe tunuri şi obuze, în discursul dur al generalilor, în  metaforele utilizate de 

strategi, în  gesturile şi obiceiurile soldaţilor care revin după o confruntare. Această 

masculinitate, la nivel criminal, este exprimată prin acte de viol, agresiuni sexuale sau 

tortură.14 

                                                 
9 Ibidem, p. 38. 
10 As, Berit. (1982). A Materialistic View of Men’s and Women’s Attitudes Towards War. Women’s 

Studies International Forum, 5 (4), 355-364. doi:10.1016/0277-5395(82)90046-2     
11 Ibidem. 
12 Reardon, Betty, op. cit., p. 33 
13 Ruddick, Sara. (2003). Notes towards a Feminist Peace Politics, Princeton: Princeton Univeristy 

Press, p. 109. 
14 Ibidem, p. 110. 
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Atunci când se subliniază atrocităţile de război care rezultă din această 

masculinitate hegemonică şi toxică, caracterul reprobabil al războiului este relevat în 

termeni civili în opoziţie cu termenii militari cum ar fi cel de victime colaterale, care 

ascund sau dezumanizează violenţa într-un război. Ruddick argumentează că prin 

reliefarea atitudinilor arogante, homofobe sau misogine ale soldaţilor, feminiştii anti-

militarişti expun o singură variantă a masculinităţii.15 Adiţional, prin sublinierea 

caracterului construit social al acestei variante a masculinităţii, feminiştii anti-

militarişti facilitează respingerea acestei norme specifice genului.16 

Probabil că cel mai forte punct al literaturii ce examinează interconexiunea 

dintre femei şi pace este faptul că aceasta se centrează pe experienţa femeilor şi că se 

afirmă fără a încerca să opereze într-un cadru de lucru masculin. Ea poate fi însă 

criticată pentru acest aspect deoarece eşuează să se prezinte într-un mod practic sau 

util, cu scopul de a precipita schimbarea pentru care pledează. Această literatură se 

bazează pe anumite valori care sunt condamnate a fi în mod distinct masculine sau 

feminine şi nu există nici o probă genetică sau biologică care să susţină faptul că 

bărbaţii sunt intrinsec dispuşi la acte violente. Deşi hormonul masculin numit 

testosteron a fost asociat unei accentuări a agresiunii, violenţa şi lupta sunt 

comportamente învăţate, asemeni celorlalte  caracteristici ale acestei nebuloase 

numite gen, acestea sunt social construite.  

Literatura despre femei şi pace reprezintă o şcoală de gândire alternativă prin 

faptul că ea ţinteşte spre o societate demilitarizată, o noţiune ce ar putea părea radicală 

pentru şefii de state actuali sau pentru consilierii lor. Cu toate acestea, în argumentele 

ce susţin rolul femeilor în stabilizarea păcii, autorii includ anumite mituri de gen.  

Ideea că femeile sunt persoane ocrotitoare ce dau viaţă, în opoziţie cu bărbaţii 

care sunt consideraţi violenţi rezultă din stereotipiile de gen pe care feminiştii au 

încercat din greu să le respingă. În ciuda faptului că s-a demonstrat existenţa unei 

legături între femei şi pace şi a sublinierii ,modului în care militarizarea pune în 

pericol vieţile oamenilor, războiul face victime atât in rândul civililor, cât şi al 

militarilor din întreaga lume. Date fiind aceste fapte, poate fi argumentat că dacă 

militarizarea va continua să existe, este prudent pentru femei să se abţină de la a 

                                                 
15 Ibidem, p. 111. 
16 Ibidem, p. 112. 
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avea o voce în cadrul structurilor militare şi să acceadă la oportunităţile financiare şi 

profesionale oferite de cariera militară? 

Aşa cum a fost demonstrat, istoria şi tradiţia îndeplinesc un rol substanţial în 

modul în care privim asumarea anumitor roluri de gen în contextul unui război.  

Legendele de război constau în povestirea şi repovestirea anumitor evenimente 

care nu numai că menţin vie memoria războiului, ci totodată recreează evenimentele 

într-un fel nerealist. Legendele moderne despre război apar cel mai des în filme, prin 

intermediul cărora au un impact major asupra societăţii şi culturii occidentale. Prin 

excluderea femeilor de la crearea legendelor despre război, rolurile lor în aceste 

legende au fot predominant pasive.  

Aşadar, cele mai comune roluri care le sunt asociate femeilor sunt cele pasive: 

pretext pentru un război (Elena din Troia), pradă pentru agresori (aşa cum a fost 

evidenţiat prin intermediul utilizării violului ca tactică de război între sârbi şi croaţi în 

fosta Iugoslavie), recompensă pentru aliaţi, un bun ce trebuie protejat ( observat în 

propaganda de război prin imaginile unor femei ce îşi strâng în braţe disperate copiii), 

o valoare în sine, simbolizând pacea sau virtutea, recrearea, în calitate de prostituate, 

artiste care îi amuză pe soldaţii cărora le este dor de casă (dansatoare sau cântăreţe), şi 

în final, ca şi victime. 

 Rolurile reactive atribuite femeilor le includ pe cele de asistente medicale, 

spioni seducători, mame (dând naştere viitorilor soldaţi), soţii (ţinând aprins focul din 

casă până la întoarcerea eroului), trădătoare care se îndrăgostesc de inamic şi cetăţeni 

cooperanţi care fac sacrificii cotidiene pentru război. Deşi aceste roluri par exagerate, 

ele pot fi ilustrate printr-un număr de exemple reale de către istorici sau pot fi 

glorificate de către scriitori, artişti sau scenariştii de film. 

Imaginea unor femei care spre exemplu lucrau în fabrici de producţie de 

armament ilustrează devotamentul acestora pentru cauza războiului, dar şi faptul că 

sunt în stare să facă munca unui bărbat păstrându-şi în acelaşi timp feminitatea. 

Muncitoarele care fie produceau muniţie, fie aveau munci ce nu erau în mod 

tradiţional feminine purtau uniforme, la fel ca şi bărbaţii, dar spre deosebire de 

bărbaţi, de la ele se aştepta să fie atrăgătoare, iar în propagandă erau portretizate 

purtând machiaj, cu părul aranjat şi cu unghiile făcute.  

Filmele de propagandă din Marea Britanie şi din Statele Unite arătau munca 

din fabrică într-un mod asemănător cu treburile domestice. Utilizarea unei prese de 
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metal era ilustrată în mod similar tăierii prăjiturilor iar polizarea aripilor avioanelor 

era asemuită pilirii unghiilor de către femei. Acest aspect este semnificativ pentru 

modul în care femeile erau încurajate să îndeplinească munci tradiţional bărbăteşti, 

dar trebuiau să îşi menţină feminitatea.   

Structura de gen a gospodăriei sau a muncii îşi recăpăta ordinea după ce 

războiul se termina iar femeile părăseau locurile de muncă pentru a-şi continua 

ocupaţiile ca soţii sau ca mame. Cele care doreau să îşi păstreze poziţia profesională 

erau concediate pentru a lăsa loc liber eroilor/războinicilor care se întorceau de pe 

front. 

Legendele de gen menţionate anterior creau o falsă dihotomie între rolurile pe 

care şi le asumau femeile şi bărbaţii în timpul războiului. Această dihotomie 

alimentează dominaţia masculină asupra femeilor şi le plasează într-o poziţie de 

pasivitate. Cu toate acestea, ordinea genizată a războiului creează o dihotomie în 

cadrul căreia există doar două roluri: cel de protector şi cel de protejat. În cadrul 

acesteia, toţi bărbaţii sunt foşti, actuali sau viitori protectori, în timp ce femeile sunt 

persoanele protejate.  

Deşi statul utilizează forţa într-un mod legitim şi oferă protecţie în timpul 

exercitării acesteia, numai bărbaţii au dreptul de a utiliza această forţă.17 Prin 

intermediul statului, bărbaţii sunt învăţaţi să fie combatanţi şi să urmeze ordinele 

statului în legătură cu locul, momentul şi modul în care trebuie să exercite violenţa.  

Multe ţări sunt conduse de către regimuri militare şi chiar în statele conduse de 

guverne civile, domeniul militar reprezintă cel mai important domeniu din punct de 

vedere militar.18  

În aceste condiţii, pare un act patriarhal să se excludă jumătate din populaţie de la 

dreptul de a exercita violenţa guvernamentală, plasând acest segment al populaţiei pe 

                                                 
17 Stiehm, Judith. (2002). The Protector, the Protected, the Defender. Women’s Studies International 

Forum, 5 (4), 367-376. Descărcat din 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VBD-466FGR8-

K&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&_docanchor=&view=c&_searchStrId=955927

681&_rerunOrigin=google&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=1afb

aea605e82f9d22f40bfb39b8b76e. 
18 Ibidem. 
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o poziţie inferioară în termeni de drepturi egale, comparativ cu cealaltă jumătate a 

populaţiei.  

Femeile, pe de altă parte, sunt plasate pe o poziţie superioară fiind considerate 

non-combatanţi în statele moderne. Ca şi non-combatanţi, femeile sunt protejate şi 

forţate să se bazeze pe protecţia masculină. Categoria celor protejaţi îi include pe 

tinerii şi bătrânii de ambele genuri, pe cei consideraţi superprotectori cu o valoare 

superioară (şefii statului, demnitarii), cei care nu se bucurau de încrederea statului 

(cum ar fi comuniştii în Statele Unite) şi femeile, despre care se consideră că au atât o 

valoare superioară, cât şi un grad mai mic de încredere.  

Deşi atât femeile, cât şi bărbaţii au un rol de îndeplinit în această dihotomie, 

relaţia dintre protector şi protejat este întotdeauna asimetrică. Unul are acces la forţă, 

celălalt nu, de unii depind ceilalţi, iar ceilalţi sunt dependenţi. Bărbaţii sunt atât 

protectorii, dar ei reprezintă şi ameninţarea, prin faptul că peste tot în lume ei sunt 

combatanţii. De asemenea, tot bărbaţii alcătuiesc regulile exercitării violenţei 

legitime, şi tot ei se bucură de susţinerea, onoarea şi recompensa celor pe care ii 

protejează.19  

În aceste condiţii, ar părea că statul nu reglementează doar uzul legitim al 

forţei, ci împuterniceşte patriarhatul şi dominaţia masculină asupra femeilor. Acest 

fapt le plasează pe femei în poziţii lipsite de putere şi chiar inferioare comparativ cu 

cele ale bărbaţilor.  
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Interes, putere şi cunoaştere ştiinţifică în lupta împotriva  

încălzirii globale 

 

Ramona Moise 

 

Abstract. Scholars like Oran Young or Stephen Krasner identified three types of 

factors that can influence the creation and development of an international 

regime, which were named generally “social forces”:  power, knowledge and 

interest. This paper tries to define and analyze these factors and the way they 

shaped the international regime of climate change. In order to obtain a clear 

perspective on the evolution of the climate change regime, it is mandatory to 

draw a distinction among different levels of analysis regarding the concept of 

power and also among the various roles that scientific knowledge has in relation 

to the political decision.   

 

Keywords: international regime, power, knowledge, interest, climate change. 

 

Înainte de a realiza o scurtă analiză a modului în care distribuţia şi raporturile 

de putere la nivel internaţional au influenţat procesul de formare a regimului 

internaţional ce ne interesează, trebuie făcute anumite precizări privind conceptul de 

putere.  

Puterea este un concept relativ. Aşa cum politologul Hans Morgenthau scria, 

„conceptul de putere politică creează una dintre cele mai controversate probleme ale 

ştiinţelor politice”.1 Înţelegerea acestui concept este de mult timp una dintre 

preocupările centrale ale teoriei relaţiilor internaţionale. Misiunea de a defini puterea 

este şi mai dificilă deoarece perioada de constituire a regimului internaţional al 

încălzirii globale a fost marcată de capacităţile economice, militare şi tehnologice ale 

Statelor Unite fără precedent şi fără egal în restul lumii. Cu toate acestea, Statele 

Unite au trebuit să îşi exercite puterea într-o lume dominată nu numai de state, ci şi de 

forţe transnaţionale şi actori nonstatali care uneori au acţionat ca şi competitori, 

factori de constrângere şi uneori factori de sporire ale acelei puteri.  

                                                 
1 Morgenthau, Hans. (2007). Politica între naţiuni: lupta pentru putere şi lupta pentru pace. (Trad. Oana 

Andreea Bosoi). Iaşi: Polirom. (Lucrare originală publicată în 1948). p. 37. 
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Puterea statală poate fi analizată la trei niveluri: nivelul resurselor sau al 

capabilităţilor, nivelul de conversie a puterii prin procese naţionale şi nivelul puterii 

reflectat în rezultate, adică determinat de circumstanţele în care un anumit stat 

prevalează. Un punct de plecare pentru a reflecta măsurarea puterii este considerarea 

statelor ca posesori de capabilităţi. Cu toate acestea, capabilităţile demografice, 

economice, tehnologice şi de alte tipuri se manifestă printr-un proces de conversie 

naţională.2 Statele trebuie să convertească resursele materiale sau potenţialul 

economic în instrumente mult mai utilizabile pentru a se desfăşura la nivel 

internaţional. În final însă, decidenţii politici nu pun un accent aşa mare pe putere în 

sensul ei de bogăţie in resurse materiale sau pe puterea rezultată din ethosul naţional, 

sistemul politic şi coeziunea socială. Ei sunt preocupaţi de finalitatea, de rezultatele 

exercitării puterii. Cel de-al treilea nivel de putere este cel mai vag deoarece este cel 

mai contingent şi mai relativ. El depinde de modul în care puterea se manifestă şi de 

actorii asupra cărora este exercitată puterea.  

Principalele categorii utilizate în identificarea primului nivel de putere statală, 

cel al resurselor şi capacităţilor, sunt produsul intern brut, populaţia, cheltuielile 

destinate apărării şi inovaţiile tehnologice. Estimând aceşti factori, puterea statală este 

reliefată ca un anumit procent din întreaga putere globală, deşi cu greu poate fi 

considerată un tip de putere izolat şi unilateral.  Statele Unite deţin în prezent 20% din 

puterea globală, şi sunt îndeaproape urmate de Uniunea Europeană considerată o 

structură unitară şi de către China, fiecare deţinând 14% din puterea globală. Indiei ii 

revine 9% iar Brazilia, Coreea de Sud şi Rusia deţin 2%.3  

Aceste cifre, deşi sunt simple estimări, sugerează posibile alianţe care ar putea 

contrabalansa puterea Statelor Unite şi a aliaţilor săi tradiţionali.  

În contextul internaţional actual, marcat de un accentuat proces de globalizare 

s-a realizat un transfer de putere, dinspre state spre alţi actori ai sistemului 

internaţional. Statele nu au avut niciodată un monopol asupra puterii. Chiar şi în urmă 

cu sute de ani au existat alţi actori internaţionali, cum ar fi Biserica Catolică sau 

Compania Indiilor Orientale. Dar este corect să afirmăm că în momentul actual, 

                                                 
2 Nye, Joseph. (2005). Descifrarea conflictelor internazionale: teorie şi istorie. (trad. Vlădoiu, Ion). 

Filipeştii de Târg: Antet .(Lucrarea originală pubblicata în 2001). p. 64. 
3 The Economist Intelligence Unit. (2008). Contry Profiles. Descărcat din 

http://www.eiu.com/index.asp?rf=0 
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statele împart puterea cu actori nestatali într-o măsură mai mare decât în orice alt 

moment al istoriei. Un actor nestatal poate fi un individ sau o organizaţie ca Naţiunile 

Unite, o corporaţie transnaţională sau o organizaţie nonguvernamentală ca 

Greenpeace.  Cu toate acestea, statele rămân principalii actori ai sistemului 

internaţional. Mai mult decât oricare alte entităţi, statele pot modela sistemul 

internaţional.  

În acelaşi timp, există şi provocări la adresa primatului dominaţiei statului, a 

suveranităţii sale. Entităţi de tipul Organizaţiei Mondiale a Comerţului sau organizaţii 

regionale ca Uniunea Europeană constituie un concurent pentru stat.  

Uneori, schimbul de putere este unul voluntar. Comerţul este exemplul perfect 

în care guvernele au transferat autoritatea unei organizaţii cum este Organizaţia 

Mondială a Comerţului.  

Există deci actori autonomi cu care statele trebuie să interacţioneze, dar 

acestea din urmă îşi menţin încă în mare măsură puterea. În acelaşi timp, statele deţin 

pârghiile necesare pentru a regla activitatea acestor organizaţii autonome.  

Revenind la regimul internaţional al încălzirii globale, se pot evidenţia diverse 

legături între puterea exercitată de actorii internaţionali, structura raportului de putere 

la nivel mondial şi acest regim. Pentru aceasta trebuie însă să privim asupra sistemului 

internaţional şi să ne situăm în timp în perioada de construcţie a regimului schimbării 

climatice, adică în ultimul deceniu al secolului XX. 

În primul rând, principiul de ordonare al sistemului este unipolar, ceea ce face 

ca balanţa de putere la nivel sistemic să dispară după sfârşitul războiului rece, odată 

cu prăbuşirea Uniunii Sovietice.4 Statele Unite au constituit singura putere la nivel 

mondial, iar poziţia sa nu a fost contestată de nici un alt stat. Tocmai din acest motiv 

actorul care a încercat să se sustragă de la aplicarea cotelor de restricţie a emisiilor de 

gaze cu efect de seră a fost Statele Unite. Poziţia sa hegemonică i-a permis să aibă o 

altă atitudine faţa de fenomenul încălzirii globale. Chiar şi în contextul în care 

partenerii săi tradiţionali au ratificat protocolul de la Kyoto, Statele Unite au avut o 

politică diferită, în timpul administraţiei Bush luând contur o opoziţie clară împotriva 

acestui act. 

                                                 
4 Miroiu, Andrei & Ungureanu, Radu Sebastian. (2006). Manual de relaţii internaţionale. Iaşi: Polirom, 

p. 39. 
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O altă caracteristică principală a acestei perioade o reprezintă transformările 

din cadrul sistemului legate de natura actorilor ce acţionează în interiorul său. Teoriile 

globalizării susţin că epoca westfalică s-a încheiat, iar acum trăim într-o lume 

postwestfalică pe care procesul globalizării o transformă în mod radical, în sensul 

multiplicării exponenţiale a interdependentei dintre statele sistemului internaţional 

crescând astfel responsabilitatea reciprocă a statelor.5 În timpul eforturilor de a 

construi un regim internaţional al încălzirii globale, două mecanisme ale 

responsabilităţii s-au aplicat statelor. În primul rând, ţările fără o influenţă care să 

conteze  pe scena internaţională care depind economic  de deciziile ţărilor mai bogate 

au fost subiectul pretenţiilor acestora din urmă şi anume de a internaliza şi de a 

participa la acest regim internaţional. Profesorul Albert Hirschmann reliefa cu 50 de 

ani în urmă că, atunci când produce beneficii, comerţul internaţional generează un 

efect al influenţei, facilitând responsabilitatea şi alinierea puterilor mici care 

beneficiază de pe  urma acestor schimburi comerciale.  

O altă caracteristică a societăţii internaţionale în perioada la care facem 

referire este emergenţa organizaţiilor regionale, a organizaţiilor multinaţionale, în 

general a actorilor transnaţionali ca jucători semnificativi în sistemul internaţional. Al 

doilea mecanism al responsabilităţii, strâns legat de această caracteristică a societăţii 

internaţionale, este reprezentat de responsabilitatea instituţională. Statele care sunt 

membre ale unor organizaţii regionale cum este Uniunea Europeană sunt subiectele 

unor pretenţii de responsabilitate din partea colegilor lor. O dovadă ce vine în 

susţinerea acestui aspect este faptul că toţi membrii uniunii Europene au semnat şi fie 

au ratificat protocolul de la Kyoto, fie şi-au exprimat intenţia de a-l ratifica.6  

Un alt aspect ce ţine mai puţin de structura raporturilor internaţionale de 

putere se referă la o posibilă legătură între prăbuşirea unuia dintre cei doi hegemoni ai 

sistemului bipolar ce a durat până la începutul ultimului deceniu al secolului XX, 

respectiv Uniunea Sovietică. Nu se poate stabili o legătură cauzală între prăbuşirea 

acestui actor internaţional şi construirea unui regim al  încălzirii globale, dar se poate 

observa cum, după o perioadă în care majoritatea eforturilor internaţionale se 

concentrau strict pe probleme de competiţie între cei doi poli de putere, pe agenda 

                                                 
5 Ibidem, p. 40. 
6 United Nations Framework Convention on Climate Change. Kyoto Protocol Status of Ratification. 

Descărcat din http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php.  
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internaţională şi-au făcut loc noi teme, cum ar fi migraţia, ajutorul acordat statelor 

slab dezvoltate, criminalitatea cibernetică, dar şi încălzirea globală. Deci absenţa unei 

competiţii între cei doi poli de putere, ocazionată de dispariţia unuia dintre aceştia, a 

constituit o premisă pentru construirea acestui regim internaţional ce nu ar fi fost 

posibilă în cazul unei lumi în care clivajul şi antiteza est-vest ar mai fi fost de 

actualitate. 

O altă forţă socială ce a influenţat procesul de formare a unui regim 

internaţional al schimbării climatice îl reprezintă cunoaşterea, mai exact cunoaşterea 

ştiinţifică.   

Roger Pielke, profesor la catedra de studii de mediu a Universităţii din 

Colorado, descrie patru tipuri de roluri pe care oamenii de ştiinţa le pot avea în 

influenţarea deciziei politice.  Cele patru categorii sunt într-o mare măsură tipuri 

ideale, lumea reală fiind mult mai complicată, dar în acelaşi timp acestea ajută la 

clarificare rolurilor şi responsabilităţilor ce pot fi asumate de către experţi în 

încercarea de a aduce un plus de informaţie procesului decizional.  

Omul de ştiinţă pur încearcă să se concentreze numai pe fapte şi nu are nici o 

interacţiune cu decidenţii politici. Doctorul ar putea publica un studiu care să arate că 

aspirina este un medicament eficace pentru reducerea febrei. Acel studiu ar fi valabil 

şi accesibil oricui este interesat de acest domeniu al literaturii ştiinţifice.  

Arbitrul ştiinţific răspunde la întrebări actuale specifice ridicate de către 

decident. Cineva l-ar putea întreba pe doctor despre beneficiile şi riscurile asociate 

ibuprofenului în comparaţie cu cele ale aspirinei în tratamentul febrei la copii.7  

Avocatul unei probleme încearcă să reducă gama largă de opţiuni pe care un 

decident le poate face. Un doctor îi poate da medicului o cutie cu medicamente şi să îl 

instruiască să le administreze copilului.8 

Agentul Onest al opţiunilor politice încearcă să extindă sau cel puţin să 

clarifice gama de opţiuni accesibile unui decident. În acest caz, doctoral ar putea 

explica faptul că un număr de diferite tratamente sunt valabile, de la simpla aşteptare 

                                                 
7 Idem 
8 Idem 
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până la administrarea anumitor medicamente, fiecare dintre aceste opţiuni având o 

gamă variată de posibile consecinţe.9 

Fiecare model de interacţiune se confruntă cu provocarea de a integra ştiinţa şi 

politica prin modalităţi diferite.  

Se pune atunci întrebarea cum poate lua cineva o decizie în legătură cu 

bonitatea sfaturilor primite într-un anumit context? Profesorul sus menţionat 

argumentează că un sistem democratic sănătos va beneficia de pe urma tuturor celor 4 

tipuri de sfaturi, dar în funcţie de contextul particular, unele tipuri de sfaturi pot fi mai 

eficiente şi mai legitime decât celelalte. Rolurile Omului de Ştiinţă Pur şi ale 

Arbitrului Ştiinţific au cea mai mare semnificaţie atunci când sunt împărtăşite aceleaşi 

valori şi atunci când incertitudinea ştiinţifică este controlabilă (dacă nu reductibilă), 

Un expert ar acţiona ca un Arbitru Ştiinţific atunci când ar încerca să ghideze o 

anumită decizie şi ca un Om de Ştiinţă Pur atunci când nu este oferită nici un fel de 

orientare. În situaţii de conflict valoric sau atunci când certitudinea ştiinţifică este 

contestată, rolurile Avocatului sau ale agentului Onest sunt cele mai potrivite, 

Alegerea dintre acestea două ar depinde de dorinţa expertului de a reduce sau de a 

extinde gama de opţiuni diferite.  

Deci un copil este bolnav şi părinţii îl duc la doctor. Cum ar putea doctoral să 

servească cel mai bine decizia părinţilor în legătură cu acel copil? Răspunsul depinde 

de context şi implică mult mai multe nuanţe decât metafora lui Al Gore. Dacă cineva 

se simte capabil să câştige expertiza necesară pentru a lua o decizie informată, poate 

consulta mai multe jurnale ştiinţifice pentru a înţelege opţiunile de tratament potrivite 

copilului şi renunţă astfel  să mai meargă la doctor. Dacă cineva este bine informat în 

legătură cu condiţia copilului şi dacă există suficient timp pentru a acţiona, atunci 

acea persoană s-ar putea angaja într-un schimb de opinii cu doctorul, punând întrebări 

despre condiţiile şi efectele diverselor tratamente. Dacă un copil este grav bolnav şi o 

acţiune urgentă şi imediată este necesară, un părinte l-ar putea ruga pe doctor să ia 

orice decizie este necesară pentru salvarea copilului. Dacă există o gamă variată de 

tratamente, părintele l-ar putea întreba pe doctor în legătură cu toată gama de opţiuni 

de tratament şi  consecinţele  probabile pentru a lua o decizie informată.10  

                                                 
9 Idem 
10 Idem 
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Interacţiunea dintre  un expert şi un decident poate fi complicată, chiar şi într-

o situaţie relativ simplă precum discursul pacient-doctor. Este şi mai complicat într-un 

cadru politizat.  

În cazul problemei încălzirii globale, se pune problema rolului pe care 

cunoaşterea ştiinţifică şi mişcările de idei l-au avut în configurarea acestei teme într-

un regim internaţional.  

Un moment ce ne interesează din acest punct de vedere este expansiunea 

mişcărilor pentru protecţia mediului în anii 80 în mod particular în Canada, Statele 

Unite şi  Marea Britanie,  datorită dezvoltării economiei de consum şi a reportajelor 

media despre problemele legate de mediu. Această etapă a marcat începutul unei ere 

globale a grijii faţă de mediu. Rădăcinile acestei îngrijorări crescute faţă de mediu se 

află într-o serie de momente cheie cum ar fi raportul Clubului de la Roma din 1972 

privind Limitele Dezvoltării, accidentul nuclear de pe insula Three Miles, dezastrul 

nuclear de la Cernobâl din 1986 şi deversarea accidentală a petrolului în ocean de 

către vasul Valdez aparţinând Companiei Exxon în 1989. Aceste probleme de mediu 

aveau insă un caracter regional din punct de vedere al efectelor, limitate geografic la 

zonele în care avuseseră loc. În anul 1985 s-a descoperit, de către un grup britanic de 

cercetări arctice, un gol de ozon ce se afla deasupra Antarcticii care a probat 

conectivitatea globală a mediului înconjurător. Gaura de ozon avea drept cauză o 

problemă internaţională tangibilă, şi anume utilizarea cloro-floro-carburilor, ceea ce a 

dus la o nouă dezvoltare a politicii îndreptată spre managementul mediului. Au urmat 

o serie de acorduri cheie cum ar fi Convenţia de la Viena privind Protecţia Stratului 

de ozon din 1985, sau Protocolul de la Montreal privind substanţele care dăunează 

stratului de ozon.   

Deşi au existat teorii ştiinţifice care prevedeau o posibilă încălzire globală,, 

adevărata misiune de cercetare ştiinţifică a fenomenului a fost iniţiată de către Grupul 

Interguvernamental de Experţi pentru Schimbare Climatică. Acesta este o organizaţie 

interguvernamentală a cărei misiune este de a evalua schimbarea climatică indusă de 

activităţile umane. Grupul a fost înfiinţat în 1988 de către Organizaţia Meteorologică 

Mondială şi Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu, două organisme ale 

Organizaţiei Naţiunilor Unite.  

Rolul acestui grup este de a evalua într-un cadru deschis şi transparent 

informaţia ştiinţifică, tehnică şi socio-economică relevantă pentru înţelegerea bazei 
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ştiinţifice a riscurilor încălzirii globale induse de oameni, impactul potenţial al 

acesteia şi opţiunile pentru adaptarea la acest proces şi atenuarea sa.11 Rapoartele 

grupului, conform principiilor de funcţionare ale acestuia, sunt neutre în legătură cu 

politicile destinate procesului de încălzire globală, însă în acelaşi timp ele pot avea ca 

obiect factori ştiinţifici, tehnici şi socio-economici relevanţi pentru implementarea 

anumitor politici. Primul raport al grupului a fost elaborat în anul 1990 şi afirmă că 

anumite emisii de gaze rezultate din activităţile umane sporesc în mod considerabil 

concentraţia atmosferică a gazelor cu efect de seră, având ca rezultat încălzirea 

suprafeţei pământului. Cel de-al doilea raport a accentuat efectele încălzirii globale 

asupra ratei mortalităţii umane şi riscul medical pe care îl poartă acest fenomen. 

Rapoartele următoare, în număr de două, au reluat şi au menţinut validitatea 

aspectelor raportate anterior, accentuând asupra faptului ca procesul de schimbare 

climatică este în dezvoltare şi că are un caracter ireversibil. 

Misiunea dusă de Grupul Interguvernamental poate fi încadrată în toate cele 

patru categorii de interacţiune dintre ştiinţă şi politică. Activitatea sa a venit în 

ajutorul decidenţilor politici atât sub forma unor cercetări autonome, sfaturi sau soluţii 

la cererea celor care construiesc şi promovează politici internaţionale.  

Interesul, ca forţă socială ce a influenţat procesul de creare a regimului 

internaţional al încălzirii globale  poate fi analizat sub două aspecte: luarea în 

considerare a impactului pozitiv pe care l-a avut în avansarea de politici de mediu 

progresiste şi a impactului negativ pe care interesele naţionale l-au avut în acest cadru 

de referinţă.  

Fără îndoială că interesul principal care a animat politicile destinate atenuării 

procesului de schimbare climatică ţin de securitatea naţională şi de ameninţarea pe 

care consecinţele încălzirii globale o reprezintă. Spre exemplu, modificarea modelului 

de precipitaţii ameninţă activitatea agricolă în Africa, mai exact în estul şi sudul 

continentului, până în 2020 urmând să fie redusă viabilitatea culturilor ce se hrănesc 

din averse de ploaie cu 50 % în anumite ţări. Gheţarii în curs de topire ameninţă 

cursul firesc al unor importante fluvii din Asia de Sud şi America de vest, din nou cu 

impacturi severe asupra agriculturii, dar şi a ecosistemului. Se estimează că până în 

                                                 
11 International panel on Climate Change. About IPCC. Descărcat din 

http://www.ipcc.ch/about/index.htm 
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anul 2035, gheţarii care alimentează fluviile Gange şi Brahmaputra din India se vor 

topi definitiv, rezultând într-o scădere de 40 % a potenţialului agricol al acestei ţări. 

De asemenea, o creştere a nivelului mărilor cu 40 cm ar crea un val de refugiaţi 

estimat la un milion de persoane din delta Bangladesh-ului.12  

Pe lângă aceste interese evidente, regimul internaţional al încălzirii globale a 

căpătat accente specifice şi datorită acţiunilor statelor de a reduce în mod fictiv emisia 

de gaze cu efect de seră prin împrumutarea unui spaţiu de emisie de la ţările aflate în 

curs de dezvoltare, ale căror cote de emisie sunt mai scăzute. Astfel s-a născut un 

sistem prin care unele state emit aceeaşi concentraţie de gaze sau poate chiar o 

concentraţie  mai considerabilă, însă pe teritoriul altor state. 

Au existat de asemenea state (iar exemplul Statelor Unite este notabil) care au 

întârziat construirea unui regim internaţional al schimbării climatice, acţiunea 

justificată de interesele industriei autovehiculelor sau a celei energetice. Totodată, 

reducerea emisiilor de gaze presupune cheltuieli suplimentare pentru găsirea unor 

surse alternative de energie, demers ce presupune la rându-i cheltuieli adiţionale şi 

neatractive din punct de vedere economic.  

Participarea unor actori internaţionali la regimul schimbării climatice a fost 

uneori animată de interes în sensul dorinţei acestora de a proba deschiderea şi 

transparenţa proprie. Acest demers constituie şi o sursă pentru câştigarea de respect şi 

prestigiu în sistemul internaţional, componente esenţiale a ceea ce numim soft-power. 

Nu trebuie uitat că pentru anumite state aflate în curs de dezvoltare, integrarea într-un 

astfel de regim internaţional a constituit o condiţie pentru realizarea unor acorduri 

comerciale sau pentru obţinerea de ajutor financiar destinat implementării politicilor 

de mediu, fapt care poate genera în primul rând locuri de muncă.  
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Al doilea război din Golf – un caz de război total? 

 

Vlad Cucu-Popescu 

 

Abstract. This article will demonstrate that the Second Golf War is a total war. 

Applying the theoretical model based on the political realism and the theoretical 

perspectives of the total war, the main characteristics of a total war shall be 

underlined. The question whether these characteristics can be found in the 

evolution of the Iraq War will also be addressed.  

 

Keywords: Irak, total war, realism, armed forces, capability 

 

 

Conceptul de război total  

 

Carl von Clausewitz definea războiul ca fiind “ un act de violenţă menit să oblige 

oponentul nostru să ne îndeplinească dorinţele.”1 În tratatul său “Despre Război”, von 

Clausewitz îşi completează definiţia pentru a oferi cititorului o mai buna înţelegere a 

fenomenului: “războiul nu este altceva decât o continuare a interacţiunilor politice cu 

folosirea unor alte mijloace.” Războiul este, aşadar, un instrument politic în mâinile 

politicienilor, folosit pentru a atinge un scop în defavoarea oponentului. Războiul este purtat 

pentru îndeplinirea unui scop politic şi aceasta îl diferenţiază de alte feluri de violenţă. 

Analizând fenomenul războiului în cartea sa Despre Război, Carl von Clausewitz a făcut o 

distincţie esenţială în ceea ce priveşte tipurile de război; autorul a împărţit războaiele în două 

categorii, în funcţie de scopul ce se doreşte a fi atins şi de mijloacele folosite de către 

combatanţi pentru a atinge scopul propus şi a susţinut că exista războaie limitate şi războaie 

nelimitate. Clausezwitz susţinea că un război limitat se poartă pentru atingerea unui scop 

limitat, cum ar fi cucerirea unei parţi din teritoriul unui inamic2, extenuând forţele inamice 

sau construind operaţiuni ofensive pentru a obţine câştiguri care să poată fi ulterior 

transformate în avantaje politice.3 Războiul nelimitat sau absolut a fost definit de către 

                                                 
1 Carl von CLAUSEWITZ, On War, Descărcat din http://www.gutenberg.org/etext/1946 
2 Ibidem 
3 Ibidem 
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teoreticianul german ca fiind, în conformitate cu scopul său, un război în care se urmăreşte 

“înfrângerea completă a inamicului”, 4 în aceste condiţii ne mai existând un “spaţiu neutru”, 

luptele luând sfârşit în momentul în care unul dintre combatanţi este completamente înfrânt.5 

Prin înfrângerea completă a inamicului Clausewitz înţelegea trei lucruri: distrugerea forţelor 

armate, cucerirea capitalei şi scoaterea din joc a principalului aliat al inamicului, daca este 

mai puternic decât inamicul însuşi.6 Clausewitz a imaginat doua situaţii în care înfrângerea 

inamicului ar fi o politica preferabila: atunci când unul dintre beligeranţi este nevoit sa obţină 

o victorie decisivă şi atunci când unul dintre beligeranţi este obligat să folosească o astfel de 

forţă încât “ să concretizeze victoria pana la un punct în care inamicul nu mai este capabil să-

şi regăsească echilibrul”.7 Eforturile pe care le depune un combatant, în cazul unui război 

total, nu se opresc atunci când se câştigă o bătălie ci continuă până când forţele inamice sunt 

distruse.8  

Raymond Aron a identificat cinci caracteristici ale războiului total, folosind ca 

exemple cele doua războaie mondiale si, într-o oarecare măsură, Războiul Rece: mobilizare 

neobosită a resurselor naţionale, obiective nelimitate, lipsa aplecării către compromis, folosirea 

nelimitată sau aproape nelimitată a forţei militare şi o pace dictată.9 Profesorul Aron a 

identificat câteva dintre cauzele care au dus la apariţia războiului total: maturizarea societăţii 

industriale care a permis producerea în masa a armelor şi a altor tehnologii necesare războiului 

şi dezvoltarea regimurilor politice moderne care a permis (regimuri democratice şi totalitare) 

mobilizarea întregii societăţi pentru război.10 

Evoluţiile în natura războiului au fost observate şi de catre Hans J. Morgenthau care 

susţinea că în secolul XX războiul a devenit total prin faptul că populaţia civilă a fost implicată 

în activităţi conexe efortului de război, prin proporţia populaţiei civile afectate de purtarea 

războiului, prin proporţia populaţiei civile care susţinea moral războiul şi, finalmente, prin 

obiectivul urmărit de către conflict.11 Morgenthau a identificat înlocuirea principiilor şi 

normelor morale dezvoltate în perioada pre-modernă (şi la care societatea aderase) cu 
                                                 
4 Ibidem 
5 Ibidem. 
6 Idem. 
7 Idem 
8 Idem 
9 Raymond ARON, The Century of Total War, Garden City, Doubleday and Company, 1954, pp. 9-32 
10 Ibidem 
11 Hans J. MORGENTHAU, Politics among Nations, p. 232. 
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ideologiile şi naţionalismul ca fiind una dintre cauzele principale în apariţia războiului total.12 

Această aserţiune explică până la un punct nivelul extrem de ridicat de violenţă ce a 

caracterizat ambele războaie mondiale. În privinţa scopurilor nelimitate urmărite în aceste 

războaie, ar trebui luată în considerare puterea în creştere a “statelor-naţiune” pentru a obţine o 

explicaţie.  

Roger Chickering a introdus următoarea definiţie: “ Războiul total se distinge prin 

intensitatea şi prin extinderea sa fără precedent. Teatrele de operaţiuni împânzesc globul; scala 

bătăliilor este practic nelimitată. Războiul total este purtat fără a ţine seama de constrângerile  

morale, de cele ale cutumei sau ale legilor internaţionale deoarece combatanţii sunt inspiraţi de 

ura născută din ideologiile moderne. Războiul total nu presupune numai mobilizarea armatelor 

ci şi a întregii populaţii. Cel mai important element definitoriu al războiului total este, fără 

dubiu, includerea nediscriminatorie şi deliberată a populaţiei civile între ţintele militare 

legitime”.13 Această definiţie nu include, totuşi, obiectivul nelimitat sau total ce se presupune a 

fi urmărit în războiul total. Mai mult, include prezenţa ideologiilor moderne ca şi condiţie a 

războiului total deşi, în cazuri evidente de război total, ele nu erau prezente: în războiul 

Cartaginez, în războaiele religioase din secolul XVII şi în Războiul Civil American ideologiile 

moderne nu existau. Chickering comite o eroare când pune accentul pe includerea civililor pe 

lista ţintelor legitime deoarece, acesta doreşte să înlocuiască un criteriu al obiectivului nelimitat 

prin această condiţie. Mobilizarea resurselor, intensitatea luptelor, teatrele extinse de operaţiuni 

şi nerespectarea legilor internaţionale sunt elemente necesare dar insuficiente în definirea şi 

calificarea unui război ca fiind total. Obiectivul politic urmărit într-un război nu ar trebui 

separat sau dat uitării în favoarea mijloacelor implicate pentru a împlini acel obiectiv. Dacă un 

război este, teoretic sau practic, separat de obiectivul său politic, acel război devine un simplu 

act de violenta organizată, fără un sfârşit concludent. în practică, un astfel de război ar duce la 

dezastre iar în teorie ar face înţelegerea războiului ca fenomen politic, social şi militar, 

imposibilă. 

Războiul total ar trebui înţeles ca “un tip de război în care încă de la începutul 

ostilităţilor sau treptat, cel puţin unul dintre actorii implicaţi are ca obiectiv final (sau poate 

atinge acest obiectiv din întâmplare) distrugerea ireversibilă a capacităţii adversarului de a 

                                                 
12 Ibidem, p. 232 
13 Roger CHICKERING, “Introduction” în Manfred F. BOEMKE, Roger CHICKERING and Stig 

FORSTER editors, Total War: The German and American Experiences, 1871-1914 Cambridge: 

Cambridge University Press, 1999, p. 30 
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supravieţui.”14 În termeni operaţionali, războiul total poate fi definit ca “tipul de conflict armat 

[…] în care strategia, tactică şi tehnologia sunt folosite frecvent, deliberat şi la scara mare 

pentru a distruge elementele de putere ale unui sau mai multor inamici ”.15  

Aceste definiţii iau în calcul obiectivele urmărite în războiul total şi mijloacele 

folosite pentru a atinge acele obiective într-o manieră ce permite, în mod clar, atât înţelegerea 

teoretică a războiului total dar şi dezvoltarea de cercetări ulterioare. In concordanţă cu toate 

aceste definiţii, caracteristicile distinctive ale războiului total sunt obiectivul urmărit în război 

şi mijloacele folosite pentru a atinge acel obiectiv, cu un accent plasat pe cel dintâi. Ca rezultat, 

este posibil să avem de-a face cu un război total din punctul de vedere al obiectivului politic 

dar care să presupună implicarea unui număr limitat de resurse în atingerea acestuia. Spre 

exemplu, putem discuta despre cazul Celui De-al Doilea Război din Golf, în care, Statele Unite 

ale Americii şi aliaţii lor nu au fost în situaţia de a implica în luptă toate mijloacele de care 

dispuneau, au evitat pe cât posibil victimele în rândul civililor şi s-au concentrat pe forţele 

militare şi paramilitare irakiene. În esenţă, SUA aveau nevoie, pentru a-si atinge obiectivul 

politic în Irak, să distrugă forţele armate irakiene, lăsând, pe cât posibil intacte infrastructura şi 

populaţia civilă. O astfel de situaţie este descrisă şi în cazul războiului total, când unul dintre 

oponenţi are nevoie să distrugă una dintre ramurile puterii inamice pentru a-şi atinge scopul 

politic. 

 

Argumentul temei propuse 

 

Datorită caracteristicilor evidenţiate se poate conchide că războiul purtat între Irak şi 

Statele Unite ale Americii alături de aliaţii săi ar corespunde scopului războiului total. Se va 

dezvolta în cele ce urmează setul de argumente în favoarea prezumţiei afirmate. Războiul total 

este un tip de război în care se urmăreşte distrugerea definitivă a uneia sau a mai multor 

elemente ale puterii oponentului pentru ca atacatorul să îşi impună voinţa. în cazul celui de-al 

doilea război din Golf, Statele Unite, alături de aliaţii săi, au distrus capacitatea Irakului de a 

susţine un război (puterea sa militară) pentru a-l determina să renunţe la dezvoltarea de arme de 

distrugere în masă, pentru a înlocui regimul politic iranian şi a instala un nou regim politic care 

                                                 
14 Florin DIACONU, “Război clasic şi război total în secolul al XX-lea”, teza de doctorat în Stiinte 

Politice , Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea Bucuresti, lucrare nepublicata, coordonator: Prof. 

Dr. Daniel Barbu, p. 69 
15 Ibidem, p. 70. 
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corespundea intereselor Statelor Unite ale Americii. Alte dovezi care susţin teza unui război 

total în Irak este pierderea suveranităţii şi independentei acestuia ca rezultat al războiului.  

Irakul dispare astfel pentru o scurta perioada de timp din arena sistemului internaţional şi 

devine  teritoriu ocupat sub administraţia S.U.A. care impune propria versiune de pace, dictând 

termenii păcii. 

În termeni puri militari, Statele Unite şi aliaţii acestora au utilizat mijloace limitate 

pentru a purta războiul, evitând folosirea întregului arsenal militar pentru a proteja vieţile 

civililor şi pentru a minimiza numărul victimelor colaterale. Totodată, Irakul înregistra un 

deficit în ceea ce priveşte capacităţile de combat, acest aspect contribuind la utilizarea limitată 

a arsenalului militar. Relativa capacitate militară scăzută a Irakului a permis în acelaşi timp 

Statelor Unite să îşi urmărească obiectivele în Golf necondiţionat, procedând la dezarmarea şi 

schimbarea regimului. Aceste precauţii luate în utilizarea forţei au fost necesare pentru a 

asigura susţinerea populaţiei civile şi pentru a contribui la procesul reconstruirii naţionale cu 

costuri minime care ar fi urmat după încetarea războiului. Totuşi, numărul forţelor desfăşurate 

de către Statele Unite şi aliaţii săi împotriva Irakului au fost suficiente pentru a asigura 

distrugerea forţelor armate irakiene şi ocuparea teritoriului irakian. În cazul în care Statele 

Unite ar fi urmărit un obiectiv limitat, ar fi fost necesară o forţă militară semnificativ redusă. 

Totodată, s-au înregistrat schimbări de structură privind strategia generală şi politică 

externă a SUA în raport cu Orientul Mijlociu: SUA au devenit dintr-un actor extern care 

asigura echilibrul, un actor ce urmăreşte activ neutralizarea ameninţărilor ce îşi au originile în 

regiunea central-asiatică, printre care menţionăm reţelele teroriste, statele care susţin terorismul 

şi proliferarea armelor de distrugere în masa. Aceste ameninţări sunt abordate combinând forţa 

(intervenţia armată) utilizată unilateral, cooperarea şi reconstrucţia naţională. Al doilea război 

din Golf se bazează pe această strategie care urmăreşte scopuri politice nelimitate. 

Trebuie subliniat că motivaţia războiului din Irak nu este legată de producţia de 

petrol. Mai mult,  acest război nu a fost parte  dintr-o război împotriva Islamului, aşa cum se 

sugerează în mod greşit în mass-media. Acestea sunt prejudecaţi bazate pe ideologii şi nu pe 

fapte, sunt percepţii greşite ale scopurilor strategiei S.U.A în Orientul Mijlociu. 

Din punct de vedere politic şi strategic, situaţia din Irak este departe de a fi favorabilă 

Statelor Unite ale Americii. În locul asigurării şi promovării intereselor americane în regiune şi 

în lume, prin invadarea cu succes a teritoriului irakian şi înlocuirea regimului politic, Irakul a 

compromis poziţia favorabilă pe care Statele Unite o aveau în Orientul Mijlociu şi îi ameninţă 

în acelaşi timp poziţia sa globală. Situaţia din Irak consumă importante resurse şi compromite 
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libertatea SUA de acţiune în sistemul internaţional. Alte puteri ale lumi, fie existente sau 

aspirante, îşi fac simţita prezenţa în regiune. Democraţia şi libertatea, două obiective politice 

externe importante care au fost sistematic promovate de Statele Unite în regiune şi la nivel 

global, înregistrează progrese nesemnificative. De asemenea, percepţia imaginii Statelor Unite 

şi a politicii sale în zonă de către publicul arab nu este una pozitivă. Ameninţarea teroristă 

provenită din Orientul Mijlociu nu a diminuat semnificativ, deşi aparent pare să se fi înregistrat 

progrese. În sfârşit, actuala strategie de securitate naţională a S.U.A. este mult prea ambiţioasă 

şi schiţează obiective nelimitate pentru politica externă a Statelor Unite. 

Intenţia iniţială a S.U.A în momentul invaziei Irakului în 2003 a fost de a transforma 

Orientul Mijlociu din punct de vedere politic – acest lucru a fost realizat, însă transformarea nu 

este în favoarea intereselor Statelor Unite. S.U.A este încă cel mai puternic actor extern pe 

scena Orientului Mijlociu, dar acestea nu mai domina regiunea16. Actuala tendinţă în politica 

Orientului Mijlociu este aceea a unei zone configurate în cea mai mare măsură de forţele 

interne decât de cele externe. Presiunea pentru democratizare prin intervenţie militară şi 

activitate politică nu este eficientă şi aduce la putere forţe politice ostile intereselor Statelor 

Unite. Pentru a securiza şi stabiliza situaţia din Irak, diplomaţia S.U.A. trebuie sa lucreze cu 

actorii regionali pe care îi consideră ostili. 

Actuala evoluţie politică a Irakului nu este cea pe care o urmăreau strategii Statelor 

Unite atunci când au stabilit obiectivele politice ale războiului din Irak. Deşi au fost create 

instituţii esenţiale importante pentru a suplini instituţiile regimului Saddam Hussein, ţara a fost 

dominată de violenţa separatistă. Aceste instituţii, cum ar fi constituţia, guvernul, au mai 

degrabă impactul de divizare a ţării17 şi nu de unificare într-o societate care ea însăşi este 

profund divizată. Guvernul irakian nu poate prin el însuşi să asigure securitatea ţării sau să 

reconcilieze diviziunile existente în societatea irakiana. Există o imagine tot mai accentuată 

conform căreia Irakul este  dominat de un război civil18. 

 

Concluzie  

                                                 
16 Richard N. HASS, Op. cit, http://www.foreignaffairs.org/20061101faessay85601/richard-n-haass/the-

new-middle-east.html, site accesat pe 20 Noiembrie 2008. 
17 Anthony H. CORDESMAN, op cit, p.2.  
18 “Is the Conflict în Iraq 'Civil War'?”, PBS Online NewsHour, 

http://www.pbs.org/newshour/extra/features/Iulie-dec06/civilwar_11-29.html, site accesat pe 29 

Noiembrie 2008. 
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Cauzele acestor rezultate nesatisfăcătoare pentru strategia generală a S.U.A. în 

Orientul Mijlociu sunt efectele unei erori strategice comise de creatorii acestei politici. Această 

eroare strategică constă în eşecul definirii coerente a unor obiective politice ale războiului din 

Irak19. Aşa cum un reputat analist conchidea, se pare că “logica războiului a fost greşită sau 

mai precis administraţia Bush nu a putut rezolva conflictul dintre două direcţii logice diferite. 

Prima logica a fost cea a scopului general, şi anume  schimbarea de regim în Irak care necesita 

o munca intensivă şi un efort pe timp îndelungat. Această logică a funcţionat împotriva unei a 

doua logici şi anume aceea a dorinţei de a câştiga un război rapid. care presupune costuri 

scăzute. Scopul războiului, acela de a schimba regimul din Irak alături de dorinţa de a realiza 

acest lucru utilizând resurse limitate, indică faptul ca Operaţiunea Libertatea Irakienilor a 

reprezentat un caz de război total, deşi s-au folosit resurse limitate pentru atingerea scopurilor. 

In descrierea războiului şi a strategiilor de război nu ar trebui ca o anumită specie a 

războiului sa fie atribuită exclusiv unei anumite perioade istorice. Dihotomia dintre război total 

şi limitat este utilă pentru o mai bună înţelegere a motivelor şi a modului în care se poartă 

războaiele. Mai mult, aceasta ilustrează faptul că anumite concepte nu ar trebui abandonate sau 

atribuite anumitor perioade istorice. 

Studii viitoare ar putea să se concentreze asupra modului în care cel de-al doilea 

război din Golf a afectat strategia generală a Statelor Unite ale Americii nu doar în relaţie cu 

Orientul Mijlociu, ci şi în termeni globali. De-asemenea, cercetările viitoare ar trebui să aibă în 

vedere o modalitate de a prevedea cu un mare grad de acurateţe posibilitatea recurenţei unui 

război total în sistemul internaţional.    

 

Bibliografie: 

 

1. Anthony H. CORDESMAN. (2006)  Is the Conflict în Iraq 'Civil War'?, PBS 

Online NewsHour, Descărcat din http://www.pbs.org/newshour/extra/features/Iulie-

dec06/civilwar_11-29.html. 

 

2. Carl von CLAUSEWITZ. (1832). On War, Descărcat din http://www.gutenberg.or 

g/etex t/1946 

                                                 
19 George FRIEDMAN, “The US War five years on”, www.stratfor.com.   

 39



   REVISTA DE ESEURI ŞI COMENTARII POLITICE                                                                                                NR. 2 / 2009 
    
   FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
   UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” 

 

 40

3. Florin DIACONU. Război clasic şi război total în secolul al XX-lea, teza de 

doctorat în Stiinte Politice , Facultatea de Stiinte Politice, Universitatea Bucuresti, 

coordonator: Prof. Dr. Daniel Barbu 

 

4. George FRIEDMAN. (2004). The US War five years on, Descărcat din 

www.stratfor.com.   

 

5. Hans J. MORGENTHAU. (1985). Politics among Nations, New York: McGraw-

Hill. 

 

6. Raymond ARON. (1954) The Century of Total War, Garden City: Doubleday and 

Company 

 

7. Richard N. HASS/ (2006). The New Middle East, Descărcat din 

http://www.foreignaffairs.org/20061101faessay85601/richard-n-haass/the-new-

middle-east.html. 

 

8. Roger CHICKERING. (1999). Introduction în Manfred F. BOEMKE, Roger 

CHICKERING and Stig FORSTER editors, Total War: The German and American 

Experiences, 1871-1914 Cambridge: Cambridge University Press. 



   REVISTA DE ESEURI ŞI COMENTARII POLITICE                                                                                                NR. 2 / 2009 
    
   FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 
   UNIVERSITATEA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR” 

 41

 
Rolul alianţelor de state în gestionarea crizelor globalizării 

 

Diana Şutic 

 

Abstract. Although globalization has lead to the perception of a solidarity tendency 

between third world’s states in resolving some global problems (pollution, 

demographic pressure, terrorism), there has not been developed yet a systematic and 

institutionalized cooperation between states. Instead, a new international economic 

order has installed, in which the law substitutes the force. The explication results 

from the fact that the end of the cold War has transferred the problem of inter-state 

conflict from the military area to the global one. This article represents a theoretical 

and descriptive approach of the present situation and points out the role that states 

should play to address the global crises. As an example, we will analyze the 

cooperation between the USA and the EU in managing the crises resulted within this 

process. 

 

Keywords: globalization, cooperation, crysis, national state, institutionalization 

 

Provocări ale globalizării 

 

În cadrul studiilor de securitate, termenul de ccrriizzăă11

                                                

  priveşte o situaţie de 

anormalitate prin care sunt serios deturnate sau ameninţate condiţiile de viaţă, de sănătate 

şi de mediu; libertatea şi alte drepturi fundamentale ale omului; integritatea teritorială, 

suveranitatea şi independenţa naţională; stabilitatea politică, economică şi socială; 

siguranţa cetăţeanului şi ordinea publică; proprietatea, patrimoniul naţional resursele şi 

infrastructura critică; îndeplinirea angajamentelor internaţionale asumate. În perspectiva 

lui Mircea Coşea, evoluţia procesului de globalizare nu a dus la diminuarea şi nici la 

disoluţia rolului statului naţional, aşa cum se credea înainte de sfârşitul războiului rece. 

Contrar acestei opinii, statul naţional şi-a perpetuat rolul esenţial în gestionarea 

 
1 SENNETT, Richard. (1995). Something in the city: the spectre of uselessness and the search for a place in 

the world. Times Literary Supplement, p. 13 
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economico-socială, dar este necesară recunoaşterea faptului că rolul său se găseşte într-un 

proces accentuat de reevaluare şi de readaptare.  

 

Deşi globalizarea a condus la remarcarea tendinţei de solidaritate a statelor lumii în 

rezolvarea unor probleme de interes global (poluarea, fluxul demografic, terorismul), nu 

s-a dezvoltat încă o cooperare sistematică şi instituţionalizată între state, ceea ce a permis 

instalarea unei ordini economice internaţionale în care dreptul se substituie forţei. 

Explicaţia2 rezultă tocmai din faptul că finalul războiului rece a mutat problematica 

confruntării dintre state din sfera militară în sfera problemelor globale ale Terrei. Samuel 

Huntington consideră că strategia clasică a demonstraţiei de forţă pe care statele o 

promovau în condiţiile înfruntării dintre două blocuri politico-militare diferite, în prezent 

este necesar să fie înlocuită cu ssttrraatteeggiiaa  eexxeerrcciittăărriiii  iinnfflluueennţţeeii

                                                

. Prin aceasta, statele îşi vor 

putea exercita rolul internaţional în direcţia satisfacerii propriilor interese, nu prin 

cuceriri, ci prin negocieri. În cadrul globalizării s-a mai acutizat o mai veche problemă, 

aceea a afirmării identităţii naţionale (sociale şi culturale) cu expresia sa politică (statul). 

Problema este extrem de importantă la nivel european, deoarece Europa se defineşte prin 

predominanta statul-naţiune, ca mijloc politic esenţial de suprapunere a identităţii 

naţionale pe expresia sa politică. În condiţiile globalizării, suprapunerea aceasta se află 

sub semnul întrebării, fiindcă statul este nevoit să fie în acord cu instituţiile europene, iar 

identitatea naţională cu modelul european. 

 

Atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 au constituit nu numai o dovadă a faptului 

că globalizarea semnifică tendinţa principală a lumii contemporane, dar şi faptul că 

această tendinţă a devenit extrem de vulnerabilă. Realizând o paralelă, se poate afirma că 

şi statul devine vulnerabil în gestionarea corectă a crizelor. Astfel s-a ajuns la concluzia 

că este imperios necesar constituirea unui sistem de securizare a globalizării. Ralierea 

Rusiei la lupta antiteroristă, admiterea Chinei în Organizaţia Mondială a Comerţului, 

 
2MOSCARDO, Jeronimo. (1999). Globalizarea: pentru ce? În căutarea unei etici. MMiilleenniiuull  IIIIII. Bucureşti, 

nr.1, p. 15 
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extinderea solidarităţii internaţionale antiteroriste, sunt însă elemente ce favorizează 

măsurile de limitare a libertăţilor cetăţeneşti şi a perimetrului democraţiei, dar care pe de 

altă parte permit crearea unui dispozitiv global de securitate.  

Atentatele teroriste de la 11 septembrie 2001 au dus însă şi la revigorarea opiniilor 

antiglobalizare. Aceste opinii condamnă globalizarea pentru că a generat mişcări teroriste 

prin agravarea nedreptăţii sociale, a inegalităţii şi a sărăciei la nivel global. În acelaşi 

timp, prin subminarea rolului statelor naţionale, globalizarea poate fi făcută responsabilă 

şi de proliferarea unor organizaţii bazate pe sistemul reţelelor care nu pot fi controlate 

prin instituţiile statelor naţionale.  

 

În decursul istoriei, lumea a cunoscut oraşe-state (Atena, Veneţia), regiuni-state (epoca 

feudală), naţiuni-unite (secolele XIX - XX), dar odată cu dezvoltarea globalizării apar şi 

reţele-stat sau chiar individ-stat. Din nefericire, globalizarea favorizează astfel de 

anomalii, după cum ar putea încuraja şi naşterea unei întreprinderi-stat, care ar putea 

acapara prerogativele statalelor în scopul utilizării lor pentru satisfacerea unor interese de 

concurenţă şi competitivitate pe piaţa internaţională. Cele mai multe naţiuni se observă că 

pot numai să reacţioneze la fenomenul globalizării şi la crize, în vreme ce Statele Unite 

ale Americii, de exemplu, pot influenţa viteza de propagare a globalizării, dar mai ales, 

caracterul procesului în sine. 

Conchizând, putem afirma că superputerile pot echilibra balanţa raporturilor de forţe şi 

pot determina cursul evenimentelor politice, economice şi militare, dar nu pot rezolva, 

individual sau separat, problemele globale ale umanităţii. Rezolvarea acestora nu este 

posibilă decât prin efortul întregii comunităţi internaţionale. Sfârşitul războiului rece nu 

reprezintă trecerea automată şi imediată la o eră de pace şi de cooperare internaţională. 

Dispariţia opresiunii sovietice a permis reînvierea unor conflicte istorice, atât teritoriale 

cât şi religioase care au condus la o situaţie de instabilitate şi chiar de violenţă în multe 

zone sau regiuni ale lumii.  

Decalajele şi inechităţile între aceste zone, ţări sau populaţii s-au amplificat. Discrepanţa 

între săracii şi bogaţii planetei a dus la instabilitate şi la conflicte violente. Această 

discrepanţă s-a accentuat din cauza frustrărilor unor categorii de populaţie sau ale unor 
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grupuri etnice aflate în stare de discriminare şi în imposibilitatea constituirii unor 

comunităţi sau state independente. Terorismul internaţional şi-a găsit adesea resursele în 

disperarea şi în lipsa de orizont a acestor persoane sărăcite şi înstrăinate.  

 

Deşi întreaga planetă se află într-un proces rapid şi ireversibil de trecere la modelul 

occidental al economiei de piaţă, totuşi a devenit clar că piaţa şi instrumentele ei nu pot, 

singure, să rezolve problemele globale ale umanităţii. Astfel că, devine necesară 

intervenţia statului pentru rezolvarea problemelor pe care piaţa nu le poate soluţiona şi 

pentru corectarea acţiunilor incomplete sau chiar greşite ale pieţei. Ca urmare, ssttaattuull şi 

ppiiaaţţaa devin ppaarrtteenneerrii în conceperea şi aplicarea politicilor economice şi sociale.3  

 

S-au consacrat multe direcţii de abordare a globalizării în ultimele decenii, devenind din 

ce în ce mai frecvente analizele cu perspectivă politică, axate pe chestiunea noii ordini 

internaţionale şi centrate pe constituirea societăţii globale. 

 

Instituţionalizarea globalizării 

 

Ca practică socială însă, globalizarea are funcţia de a instituţionaliza societatea 

globală, soluţia aşteptată pentru depăşirea consecinţelor primei modernităţi fiind 

construită pe clivaje. Componenta socială generează identitate globală, de tip post 

naţional şi pune în funcţiune mecanismele compensatorii ale diversităţii locale (varianta 

instituţională a societăţii civile).  Din punct de vedere politic, globalizarea practică 

guvernarea globală, ca funcţie supranaţională, dar şi locală, marcând consacrarea 

actorilor extra statali cu atribuţii şi drepturi. 

Cele mai importante procese care perpetuează tendinţa globalizării se manifestă în 

domeniul producţiei şi al serviciilor (în special financiare), iar puterea iniţiatoare 

fundamentală o reprezintă ccoommppaanniiaa  mmuullttiinnaaţţiioonnaallăă  ssaauu  ttrraannssnnaaţţiioonnaallăă

                                                

 (CTN), pilonii 

 
3 COŞEA, Mircea. (2007). EEccoonnoommiiaa  iinntteeggrrăărriiii  eeuurrooppeennee. Bucureşti: Pro Universitaria, p. 16 - 21 
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globalizării..  OO  ccoommppaanniiee  ssaauu  oo  ccoorrppoorraaţţiiee  ttrraannssnnaaţţiioonnaallăă  eessttee  aacceeaa  ccoommppaanniiee  ccaarree  ddeeţţiinnee  

ssuuccuurrssaallee  ssaauu  ssuubbssiiddiiaarree  îînn  aaffaarraa  ţţăărriiii  ddee  oorriiggiinnee..   4 
44

 

AAcceeaassttăă  eexxiiggeennţţăă  aarree  rroolluull  ddee  aa  iinnddiivviidduuaalliizzaa  ssffeerraa  mmaaii  rreessttrrâânnssăă  aa  unei  CCTTNN  îînn  rraappoorrtt  ccuu  

mmuullttiittuuddiinneeaa  ddee  ccoommppaanniiii  ccaarree  iinnttrrăă  îînn  rreellaaţţiiee  ccuu  aaccttoorrii  ppoolliittiiccii  ddiinn  ssttrrăăiinnăăttaattee  ((oo  

ccoommppaanniiee  ccaarree  ddeessffăăşşooaarrăă  aaccttiivviittăăţţii  ddee  iimmppoorrtt  --  eexxppoorrtt  ppooaattee  îînnttrreepprriinnddee  aaccttiivviittăăţţii  

ttrraannssnnaaţţiioonnaallee  ddee  lloobbbbyy  ppee  llâânnggăă  gguuvveerrnnee  ssttrrăăiinnee)).5   Companiile transnaţionale constituie 

una dintre principalele forţe ale globalizării vieţii economice. Strategia acestora a fost 

foarte bună în ultimii ani, cel puţin în ceea ce priveşte valorificarea ocaziilor oferite de 

către spaţiul economic mondial. Din anii 1960 - 1970 ai secolului XX, acestea au trecut la 

strategia de raţionalizare a producţiei, vizând exploatarea diferenţei de costuri (manoperă, 

resurse primare) în zonele de iimmppllaannttaarree66

                                                

: localizarea producţiei în ţări cu disponibilităţi 

de materii prime şi forţă de muncă ieftină sau în zone care pun la dispoziţie o piaţă sigură 

de desfacere a produselor. În plus, din anii 1980, strategiile lor s-au diversificat şi au 

apărut strategii globale de afaceri (marile firme, CTN-urile, care semnează acorduri, 

alianţe strategice şi cooperări internaţionale).  

În ultima perioadă însă se asistă la supremaţia companiilor transnaţionale. În acest sens 

este  semnificativ faptul că, conform statisticilor, încă din urmă cu mai bine de şase ani, 

mai puţin de 50 de companii transnaţionale deţineau controlul a peste 40% din comerţul 

mondial. Astfel de companii controlează toate aspectele legate de finanţare, cercetare - 

dezvoltare, producţie, marketing, management... Toate acestea sunt coordonate global, 

peste puterile şi, adesea, peste interesele statului naţional. Producţia internaţională 

realizată, în prezent, de cele peste 60.000 de CTN-uri (cu 820.000 de filiale în străinătate) 

cuprinde toate ţările şi domeniile de activitate. În această categorie au fost înglobate 

firmele din domeniul financiar - bancar şi al asigurărilor, evaluate separat în statistici. 

 

 
4 MIROIU, A. & UNGUREANU, R. (2006). MMaannuuaall  ddee  rreellaaţţiiii  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee. Iaşi: Polirom, p. 52 
5 NEGUŢ, Silviu. (2008). GGeeooppoolliittiiccaa..  UUnniivveerrssuull  ppuutteerriiii. Bucureşti: Meteor Press, p. 315 
6 MONTBRIAL, Thierry. (1996). MMeemmoorriiaa  ttiimmppuulluuii  pprreezzeenntt. Iaşi: Polirom, p. 7 
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Vânzările mondiale ale companiilor multinaţionale reprezintă mai mult decât dublul 

exporturilor mondiale, controlează circa 40% din totalul activelor sectorului privat 

existente la nivel global şi contabilizează o treime din bunurile produse în întreaga 

economie mondială. Numeroase corporaţii au vânzări anuale de bunuri şi servicii ce 

depăşesc 100 de miliarde de dolari. Volumul cifrei de afaceri al unor corporaţii 

devansează PIB-ul multor state cu economii avansate. Primele 100 de CTN-uri ca cifră de 

afaceri îşi au sediul central într-o ţară dezvoltată economic, 89 dintre acestea aparţinând 

formulei S.U.A. - Japonia - Uniunea Europeană. Un exemplu în acest sens este redat în 

cele ce urmează: un analist al fenomenului globalizării a citit, pe spatele unei piese de 

calculator, următoarea inscripţie: AAcceeaassttăă  ccoommppoonneennttăă  aa  ffoosstt  pprroodduussăă  îînn  MMaallaayyssiiaa,,  

SSiinnggaappoorree,,  FFiilliippiinnee,,  CChhiinnaa,,  MMeexxiicc,,  GGeerrmmaanniiaa,,  SS..UU..AA..,,  TThhaaiillaannddaa,,  CCaannaaddaa  şşii  JJaappoonniiaa..  AA  

ffoosstt  pprroodduussăă  îînn  aattââtt  ddee  mmuullttee  llooccuurrii  ddiiffeerriittee,,  îînnccââtt  nnuu  ppuutteemm  ssppeecciiffiiccaa  oo  ţţaarrăă  ddee  oorriiggiinnee

                                                

.7  

 

Un exemplu al instituţionalizării globalizării o reprezintă formula Bretton Woods. 

Această formulă se referă la eşecul unei performanţe absolute a practicii suveranităţii 

statului naţional. Bretton Woods a pornit de la ideea de a miza pe o cauză comună, cea a 

interdependenţelor care solicită cooperare, dar printr-o concurenţă a rezultatelor 

individuale în consolidarea suveranităţii. Substratul constituit de principiul ordonator al 

acestei formule a condus la o continuitate de esenţă, chiar dacă uneori cu formule 

declarate noi, cum au fost cele supranaţionale, fondate de însăţi BW. 

 

Se pare că cheia în interpretarea proceselor de globalizare se află în ceea ce se numeşte 

principiul ordonator (regula de fond a configurării vieţii internaţionale) dar miza absolută 

este funcţionalitatea unui alt principiu ordonator, acela care trebuie să asigure depăşirea 

situaţiei de blocaj în care se află evoluţia sistemului internaţional şi constituirea ordinii 

internaţionale. Întregul nu se mai consideră a fi rezultatul însumării mecanice a părţilor. 

Se mai adaugă pe lângă statele-naţiuni şi funcţiile unor noi actori, cum ar fi organizaţiile 

civile cu vocaţie transnaţională, companiile globale, fondurile de risc, circulaţia liberă a 

capitalului financiar, grupurile de interese transnaţionale, auditorii globali etc.  

 
7 Op.cit MONTBRIAL, Thierry., pg.317 
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Dimensiuni ale globalizării 

S-a ajuns să se vorbească în prezent de formule noi de producere a bogăţiei, axate 

pe economia fundamentată pe cunoaştere, pe noi instrumente, a creării nişelor de piaţă, a 

influenţării consumului prin publicitate. Globalizarea se arată drept o formulă nouă de 

organizare a lumii în scopul rezolvării în mod neconflictual, a alocării resurselor, a 

problemelor dezvoltării fără ca acestea să fie soluţionate soluţionate în numele 

principiului adversităţii. Globalizarea devine astfel o problemă politică de ultimă instanţă, 

ce presupune constituirea unei societăţi globale, care să conducă economia mondială, 

precum şi toate celelalte compartimente ale guvernării globale ceea ce ne face să 

conchidem că analiza globalizării este de fapt analiza societăţii globale. 

O altă dimensiune a globalizării este cea funcţională. Trecerea de la perioada pre 

globală, marcată de adversitate, la perioada globală, marcată de competiţie, se arată a fi 

una conflictuală. Motivele constau în transformarea setului de valori, în diminuarea 

funcţiilor unor actori, în reforma instituţională (Fondul Monetar Internaţional, Banca 

Mondială, Organizaţia Naţiunilor Unite) şi în schimbarea procedurilor (guvernarea 

centralizată, alocarea politică a resurselor, controlul naţional al pieţelor). 

Uniunea Europeană înseamnă dezvoltarea unor structuri supranaţionale, prin transfer de 

suveranitate. Astfel aappaarr  aaccttoorrii  ccuu  iiddeennttiittaattee  eeuurrooppeeaannăă  pprreeddoommiinnaannttăă  ((ddee  llaa  aaggeennţţii  

eeccoonnoommiiccii  ppâânnăă  llaa  iinnssttiittuuţţiiii)),,  ddeecciizziiaa  lluuâânndduu--ssee  îînnttrr--uunn  ssiisstteemm  ddee  gguuvveerrnnaarree  mmuullttii  nniivveell  

pprriinn  ddeeppaarrttaajjaarreeaa  rreessppoonnssaabbiilliittăăţţiilloorr..  ŞŞii  îînn  ffiinnaall  ssee  aajjuunnggee  llaa  aapplliiccaarreeaa  uunnoorr  mmeettooddee  ddee  

ccoooorrddoonnaarree  aa  ppoolliittiicciilloorr  îînn  vveeddeerreeaa  mmiinniimmaalliizzăărriiii  eeşşeeccuurriilloorr  ppiieeţţeeii..  ÎÎnn  aacceellaaşşii  ttiimmpp,,  

pprroocceesseellee  ddee  ccoonnvveerrggeennţţăă  uunniiffoorrmmiizzeeaazzăă  aacccceessuull  llaa  ooffeerrttăă;;  rriiddiiccăă  ppeerriiffeerriiaa  llaa  nniivveelluull  

ssttaannddaarrddeelloorr  ddiinn  cceennttrruu;;  pprroocceesseellee  eeccoonnoommiiccee  sseerrvveesscc  ccoonnssttiittuuiirriiii  ssoocciieettăăţţiiii  eeuurrooppeennee,,  

eemmiinnaammeennttee  gglloobbaallăă,,  iiaarr  pprriinncciippiiuull  ccoommppeettiiţţiieeii  eessttee  ţţiinnttiitt  pprriinn  oobbiieeccttiivvee  pprreeccuumm  ccooeezziiuunneeaa  

ssoocciiaallăă,,  rreezzuullttaatt  aall  ccrreeşştteerriiii  eeccoonnoommiiccee..88

                                                

  

 
8 DINU, Marin. (2006). Modelul explicativ al globalizării. TThhee  PPrreeccoonnffeerreennccee  ffoorr  tthhee IInntteerrnnaattiioonnaall  

EEccoonnoommiicc  HHiissttoorryy  CCoonnggrreess. Descărcat din http://www.ectap.ro/articole/55.pdf 
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Ca fenomen şi ca finalitate, globalizarea se arată a fi cu totul altceva decât globalitatea şi 

globalismul, precum şi în raport cu orice altă formă istorică pe care acestea au avut-o în 

perioada pre globală.  

 

Raportul dintre UE ŞI SUA în contextul globalizării 

  

În perioada războiului rece, relaţiile dintre Statele Unite ale Americii şi Europa 

Vestică au cunoscut cea mai mare apropiere, evidenţiată în proiecte economice şi de 

securitate comune. După căderea Cortinei de fier (sintagmă utilizată pentru prima oară de 

Winston Churchill în 1946) şi odată cu criza din Irak, Uniunea Europeană pare să  

prezinte obiective şi strategii diferite faţă de proiectul comun iniţial SUA –UE. 

 

În opinia lui John Le Carré dduuppăă  pprrăăbbuuşşiirreeaa  UU..RR..SS..SS..,,  ffăărrăă  uunn  iinnaammiicc  ccoommuunn,,  

iimmppeerriiaalliissmmuull  aammeerriiccaann  aa  ddeevveenniitt  oo  oobbsseessiiee pentru acesta.9   În timp ce europenii devin din 

ce în ce mai critici faţă de politica americană, de partea cealaltă a oceanului creşte 

percepţia că nu te poţi baza pe europeni. Printre cauzele erodării relaţiilor transatlantice 

se numără şi lipsa unei ameninţări comune care reduce coeziunea alianţei, diferenţele 

culturale dintre elite şi posibile probleme în cadrul relaţiilor economice reciproce. În 

prezent majoritatea statelor lumii arată o atitudine critică în privinţa politicilor externe ale 

Statelor Unite ale Americii. În acest context, S.U.A. rămân o putere dominantă, însă 

politica sa externă riscă să-şi piardă legitimitatea.  

 

Zbigniew Brzezinski consideră că acest aspect este o problemă gravă a relaţiei dintre 

Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană. În Europa se consideră că America are 

adeseori o atitudine unilaterală,  europenii fiind sceptici în privinţa atitudinii americane 

cu privire la probleme precum ssăărrăăcciiaa, ddeezzvvoollttaarreeaa sau pprrootteeccţţiiaa mmeeddiiuulluuii

                                                

. Doctrina 

strategică a S.U.A. pare a nu fi înţeleasă şi, adesea, nici acceptată. S.U.A. afirmă în 

repetate ocazii că o Europă unită, puternică şi lărgită rămâne cel mai important obiectiv al 

relaţiilor Statelor Unite cu Uniunea Europeană, evidenţiidu-se recunoaşterea importanţei 

 
9 Op.cit. SENNETT, Richard., pg. 3 
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cooperării cu Europa. De ambele părţi ale Atlanticului se au în vedere dimensiunile non-

militare ale luptei împotriva terorismului, de exemplu.  

 

Un alt exemplu interesant este şi faptul că administraţia Bush a semnat acorduri bilaterale 

cu o serie de state, care să-i scutească pe cetăţenii americani de a fi feriţi Tribunalului 

Penal Internaţional. Acest proamericanism al ţărilor răsăritene în opoziţie cu tendinţele 

ţărilor Europei Occidentale are mai multe posibile cauze. Explicaţia nu se află nici în 

presiunile sau în teama de presiunile americane, nici în recunoştinţa faţă de aceştia, ci mai 

degrabă în necesitatea asigurării protecţiei americane în faţa unei eventuale ameninţări 

externe. Scutul militar american pare mai credibil, pe când cel al Uniunii Europene nu. 

Pentru ca Europa să poată deţine o politică autonomă şi să se elibereze de sub tutela 

Statelor Unite ale Americii, este conştientă că trebuie să fie capabilă să-şi asigure singură 

apărarea. În acest sens, Thierry de Montbrial afirma că problema fundamentală ar fi 

legată de cum trebuie europenii  să-şi organizeze propria apărare îînn  aaccoorrdd  ccuu  SS..UU..AA..,,  ddaarr  

îînn  nniiccii  uunn  ccaazz  ssuubb  oobbllăădduuiirreeaa  lloorr.10   Diferenţele dintre capacităţile militare ale celor două 

puteri fac dificilă cooperarea în acest domeniu. Discuţiile purtate asupra rolului S.U.A. 

ajung adesea la critică. Problema cea mai sensibilă se leagă de ideea larg răspândită 

conform căreia globalizarea este o formă de americanizare. 

După cel de-al doilea război mondial, politica externă americană a avut drept piloni trei 

elemente: O.N.U. şi Cosiliul de Securitate- responsabile cu menţinerea păcii;Conferinţa 

de la Bretton Woods, care a pus bazele unor instituţii responsabile cu promovarea şi 

administrarea economiei mondiale deschise; Carta Atlanticului de Nord. 

S.U.A. au transferat capitaluri uriaşe către Europa Occidentală prin mijlocirea Planului 

Marshall, asistenţa financiară bazându-se pe premisele cooperării intra europene. 

 

CCeell  mmaaii  mmaarree  ccrreeddiittoorr  aall  lluummiiii  aa  uuttiilliizzaatt  bbuunnăăssttaarreeaa  aaccuummuullaattăă  ppeennttrruu  aa  aajjuuttaa  llaa  ccrreeaarreeaa  

uunneeii  lluummii  ddeesspprree  ccaarree  lliiddeerriiii  aammeerriiccaannii  aauu  ccrreezzuutt  ccăă  vvaa  sseerrvvii  iinntteerreesseelloorr  ppoolliittiiccee  şşii  

eeccoonnoommiiccee  iinntteerrnnaaţţiioonnaallee

                                                

.11Statele Unite ale Americii au conceput Piaţa Comună şi 

 
10Op.cit. MOSCARDO, Jeronimo, R, pg.123 
11 VASILE, Adriana. (2007). PPuutteerreeaa  SSttaatteelloorr  UUnniittee  aallee  AAmmeerriicciiii  îînn  ppllaann  gglloobbaall. Iaşi: Lumen, p. 92 
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tariful ei extern ca pe un experiment pe termen scurt cu prelungire pe termen lung la un 

sistem multilateral, crezând că odată ce Europa de Vest îşi va fi revenit economic, 

Comunitatea Economică Europeană îşi va reduce tariful extern, barierele comerciale şi va 

participa la economia deschisă pe care o imaginaseră la Bretton Woods. Din punct de 

vedere militar, crearea N.A.T.O. în 1949 a avut rolul de a uni cele două părţi ale 

Atlanticului. S.U.A. au adus Europa Occidentală sub protecţia nucleară americană prin 

intermediul strategiei de apărare extinsă şi au comunicat U.R.S.R. că un atac asupra 

Europei Vestice va fi considerat un atac asupra Americii. Staţionarea trupelor americane 

pe teritoriul european a devenit o mărturie a acestui angajament. Legăturile economice şi 

de securitate au fost strâns legate în cadrul definirii relaţiilor S.U.A. cu aliaţii europeni 

încă de la finalul celui de-al doilea război mondial. Acuzate frecvent că duc o politică de 

dezbinare, S.U.A. sunt în acelaşi timp recunoscute drept unul dintre factorii importanţi ai 

demarării procesului de integrare europeană. 

Conştienţi totuşi de importanţa relaţiilor economice reciproce, europenii şi americanii au 

conceput o serie de iniţiative bilaterale în vederea unei mai bune cooperări transatlantice: 

Noua Agendă Transatlantică; Planul Comun de Acţiune U.E. - S.U.A. în 1995 şi 

Parteneriatul Economic Transatlantic în 1998. Astfel de negocieri bilaterale au avut drept 

ţintă coordonarea eforturilor de  reducere sau chiar de eliminare a barierelor comerciale şi 

de investiţii, precum şi cooperarea în domeniul legislaţiei economice. Astfel se poate 

conchide că, dincolo de disputele politice, diplomatice, culturale şi strategice, relaţia 

economică transatlantică este esenţială atât pentru U.E., cât şi pentru S.U.A. 
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Sistemul european de securitate: o abordare 

neorealist-defensivă 

 

Fănica  Băjenaru 

 

Abstract. The most part of the works on EU’s security have neglected 

the neorealist school of thought and its use in analyzing the 

geopolitical areas of Europe and the perspectives of European 

cooperation in the security and defense area. This article represents an 

opportunity of our contribution to the revival of neorealism as an 

analysis means of Europe’s security problems after the Cold War. We 

try to show that defensive neorealism is the proper approach when we 

analyze the fundamental interests and preferences of Europe’s states, 

taking into consideration the cooperation of these states within various 

security institutions, especially CFSP/ESDP, but also NATO and 

OSCE. 

 

Keywords: defensive realism, security, European Union, integration 

 

 

Clarificări de ordin conceptul 

 

Trebuie să clarificăm la care parte a Europei ne referim atunci  când vorbim 

despre “sistemul de securitate european”.Prima deosebire care trebuie făcută este cea cu 

privire la diferitele aprecieri ale Europei. Din punct de vedere geografic, limitele estice 

general acceptate ale Europei sunt Uralii şi Bosforul. Totuşi, Europa este şi un concept 

politic şi cultural, fapt pentru care vom distinge patru “Europe” în termeni de securitate, 

aşa cum au fost identificate de către cercetătorul danez Ole Wæver. Prima este Europa 

Uniunii Europene, cea de-a doua este non-superputerea Europei şi se întinde din 

Portugalia până în Estonia sau România, cea de-a treia este cea “geografică” şi se întinde 
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de la Atlantic până la Munţii Ural – este uneori numită Europa Gaullistă sau casa 

comună europeană a lui Gorbachev – şi în cele din urmă cea de-a patra, dar cea mai 

cuprinzătoare, este Europa OSCE care se întinde de la Vancouver până la  Vladivostok. 

În afară de aceste patru Europe, am mai putea adăuga Europa Atlanticistă, care 

înglobează ţările NATO.1 

 

O altă distincţie este legată de Uniunea Europeană şi statele sale membre. Uneori nu este 

atât de evident dacă obiectul politic la care ne referim este UE ca atare sau doar anumite 

state membre. De exemplu, în cazul tandemului franco-german, când Franţa şi Germania 

decid în privinţa unei situaţii ivite în spaţiul european, există un soi de confuzie pentru 

actorul exterior, acesta neştiind dacă decizia a aparţinut Europei sau doar celor două 

state. Mai mult decât atât, ar trebui menţionat că în Europa Uniunii Europene, pot fi 

identificate diverse subgrupuri de state care formează entităţi şi care într-un fel sau altul 

sunt mai integrate din punct de vedere al securităţii.  

Ca să rezumăm, putem distinge o dublă ambiguitate atunci când discutăm despre obiectul 

politic examinat. Prima ia în consideraţie diferitele feluri de Europa, iar cea de-a doua se 

referă la ambiguitatea  dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre.  

 

Atunci când ne referim la identitatea externă a UE şi la comportamentul UE ca actor 

autentic cu sfera sa proprie de influenţă, ar trebui, în mod logic, să ne axăm în principal 

pe UE şi rolul jucat de statele membre UE. Aspectele de nuanţă intervin atunci când  

trebuie să plasăm analiza şi în contextul sistemului de securitate european. În cazul UE  

se poate vorbi despre o  guvernare la mai multe nivele, atunci când puterea şi influenţa 

sunt împărţite între mai multe nivele în ceea ce priveşte luarea deciziilor,  fiecare nivel 

având propria sa sferă de influenţă. O astfel de guvernare multistadială, impune o 

perspectivă multidimensională a UE şi anume abordări teoretice şi empirice din punctul 

de vedere al   securităţii, politicii, istoriei, economiei sau culturii. Noi ne vom focaliza 

asupra aspectelor de ordin politic şi asupra securităţii europene, în acest sens, un set de 

                                                 
1 Mortimer, Ed. (1992) .“European security after cold war”, Adelphi Paper 271,London: 
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termeni  precum “putere mare”, “putere mică”, “putere civilă” şi “putere militară” fiind 

esenţiali.  

O putere mare este un concept care se referă la puterea naţională care derivă din 

mijloacele militare şi economice. Se foloseşte în opoziţie cu conceptul de putere mică, 

care se referă la puterea care derivă din diplomaţie, cultură şi istorie. În acest sens, 

puterea economică este asimilată de conceptul de putere mare, din moment ce mijloacele 

economice pot fi folosite pentru a influenţa şi a constrânge. 

În ceea ce priveşte diferenţa dintre puterea civilă şi cea militară, majoritatea 

observatorilor par să fie de acord că civil înseamnă non-militar, incluzând astfel 

instrumente economice, diplomatice si culturale, în timp ce putere militară implică 

folosirea forţelor armate . 2 

 

Deşi neorealismul tinde să accentueze politicile la nivel înalt şi gradul ridicat al 

securităţii,  aspectele legate de securitate, politică, istorie, economie şi cultură ar trebui 

privite ca elemente între care există conexiuni deloc neglijabile. Toate aceste aspecte 

sunt determinate de interesul  geopolitic al diverşilor actori, aspectul securităţii fiind 

totuşi cel mai important atunci când statele îşi definesc interesele.   

 

Concepte ale neorealismului    

 

O analiză bazată pe teoriile neoliberale ne-ar fi făcut să ne axăm pe promovarea valorilor 

democraţiei vestice, pe  garanţiile securităţii şi capitalism, dar şi pe cooperarea dintre 

state susţinută temeinic de către instituţiile internaţionale. O astfel de analiză  ne-ar fi 

făcut astfel să ne concentram pe rolul instituţiilor, dar şi pe interdependenţa dintre o serie 

de actori, nu numai state, dar şi alte tipuri de actori, cum ar fi instituţiile internaţionale 

sau alţi jucători domestici. Făcând acest lucru, am fi analizat rezultatul unei astfel de 

cooperări asupra zonelor geopolitice în Europa, cu o predispoziţie de a considera Europa 

ca o zonă geopolitică, economică şi jurisdicţională unică, unde interdependenţa 

transnaţională, regimurile şi valorile comune ar garanta în cele din urmă această 

                                                 
2 Smith ,K. (2004). ” Civil Power in UE?”, London School of Economics, pp 19 
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securitate, iar prosperitatea ar deveni principala  grijă a statelor. Conştienţi fiind de 

importanţa cooperării dintre state şi instituţiile internaţionale, articolul aminteşte şi de 

ideile neoliberale. Datorită analizei temeinice a diverselor organizaţii internaţionale, 

împărtăşim  într-o oarecare măsură faptul că liberalismul instituţional – o derivată a 

neoliberalismului – conform căruia instituţiile internaţionale, fie că au forma 

organizaţiilor internaţionale sau a regimurilor internaţionale, pot promova apropierea şi 

cooperarea dintre state. Liberalii instituţionali consideră că un nivel înalt al 

instituţionalizării reduce considerabil efectele destabilizatoare ale anarhiei, pe care 

neorealiştii – ca John Mearsheimer – le identifică într-o ordine a unei lumi multipolare. 

Oferind o circulaţie a informaţiei şi forum pentru negocierile între state, instituţiile 

compensează lipsa de încredere între state, dezvoltând astfel cooperarea între state în 

interes comun. Acest lucru în schimb oferă continuitate şi stabilitate. În plus, liberalii 

instituţionali consideră că instituţiile trebuie să se comporte ca nişte amortizori, facilitând  

absorbţia şocurilor cauzate de schimbările fundamentale internaţionale, cum ar fi şocurile 

cauzate de schimbările ordinii lumii politice în era de după Războiul Rece. 3 Instituţiile 

internaţionale sunt totuşi considerate în cadrul abordării prezentului articol  ca nefiind cu 

adevărat independente de state, în special cele puternice, cărora le sunt mai degrabă 

subordonate; această presupunere ne apropie de neorealism. 

 

Neorealiştii sunt într-adevăr critici în ceea ce priveşte rolul important pe care liberalii îl 

acordă instituţiilor internaţionale, deoarece aceştia consideră că, deşi statele cooperează 

prin intermediul acestor instituţii, o fac doar pentru propriul interes. Potrivit 

neorealiştilor, există posibilitatea ca statele să coopereze. Vom încerca în cele ce 

urmează să dezvoltăm anumite concepte ale neorealismului şi să realizăm o analiză a 

acestora.  

Conform perspectivei neorealiste, sistemul internaţional este considerat a fi un sistem 

care nu are o autoritate atotcuprinzătoare, cum ar fi de exemplu o anarhie internaţională. 

Aceasta înseamnă că există totuşi un sistem bazat pe propriile mijloace, în cadrul căruia 

                                                 
3  Jackson, R. &  Sørensen, G., (1999), ”Introduction in international relations ”, Oxford University Press, 

pp 294  
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statele trebuie să se bazeze pe propriile forţe pentru a-şi apăra  interesele. 4 În locul 

principiilor etice, statele preferă să îşi apere interesele, securitatea şi puterea fiind 

obiectivele principale.  

Statele se axează pe securitate şi putere, deoarece realizarea intereselor, scopurilor şi 

valorilor acestora depind de securitate şi putere, pentru a-i face pe ceilalţi actori să se 

supună dorinţei statului. În timp ce realiştii tradiţionali şi neorealiştii ofensivi pun accent 

pe putere, neorealiştii defensivi vorbesc cu precădere despre securitatea şi supravieţuirea 

statului, şi nu despre putere în sine, ca fiind obiectivele principale ale acţiunii unui stat.5 

Statele sunt actorii dominanţi, unităţi de bază ale sistemului mondial.6 

Realişti şi neorealiştii afirmă  că statul este actorul principal în relaţiile internaţionale din 

mai multe motive. Pe lângă faptul că de-a lungul secolelor statul a devenit partea 

principală a organizaţiei politice (depăşind celelalte forme de organizare politică, fie ele 

oraşe-state, imperii sau principate feudale), acesta se bucură de un monopol asupra 

violenţei legitime şi a fost recunoscut prin legea internaţională ca având autoritatea legală 

şi morală de a-şi exercita funcţiile sale interne şi externe de securitate . Mai mult decât 

atât, recunoaşterea comună a suveranităţii asupra teritoriului şi populaţiei, evidenţiază 

rolul statelor ca actori  principali în relaţiile internaţionale. 7 Neorealiştii consideră o 

mare putere cea ale cărei relaţii determină cele mai importante mişcări ale politicii 

internaţionale,  8 ceilalţi actori fiind  în principal organizaţiile internaţionale 

(supranaţionale şi interguvernamentale), cărora numai o parte a neorealiştilor defensivi le 

acordă o oarecare importanţă. 

Conform ideilor neorealiste, statele sunt considerate entităţi unitare, fără a lua în 

totalitate în consideraţie nici interacţiunea forţelor politice (partide, opinie publică....), 

nici a celor economice (lobby-uri, jucători de pe plan economic....). Mai mult,  evoluând 

într-un sistem internaţional anarhic, statele sunt considerate actori raţionali, care au 

                                                 
4 Jackson, R. & Sørensen, G., (1999), op. cit.pp. 298 
5 Kolodziej,Ed.,  (2005), “Security and international relations”,Cambridge: University Press, pp. 349  
6 Brzezinski, Z., (1997), “The Grand Chessboard: American Primacy and its Geostrategic 

Imperatives”,New York: Basic Books, pp. 215  
7. Kolodzie, Ed., op. cit. pp. 128 
8 Jackson, R. & Sørensen, G., op. cit, pp. 104 
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preferinţe clare şi care calculează “costurile şi beneficiile politicilor alternative pentru a 

maximiza utilitatea lor în lumina acestor preferinţe şi a percepţiei pe care o au asupra 

naturii realităţii”. 9 

 

Un alt concept cheie al neorealismului este atenţia acordată câştigurilor relative de către 

state, cu alte cuvinte grija şi preocuparea unui stat ca alte state câştigă dintr-o cooperare 

mai mult decât câştigă acesta.10  Analizând complexul securităţii în Europa şi axându-se 

pe actorii instituţionali, importantă este cooperarea dintre state, care în mod evident a dus 

la crearea organizaţiilor internaţionale cum ar fi Organizaţia pentru Securitate si 

Cooperare în Europa (OSCE), Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) şi, de 

curând la mult promisa dezvoltare a politicii de securitate şi apărare în cadrul UE. Fără 

îndoială, globalizarea şi creşterea importanţei în număr şi calitate a regimurilor 

instituţionale par cumva să pună la încercare conceptele neorealiste. Ordinea multipolară 

a lumii în era de după Războiul Rece este considerată – de către neorealişti ca John 

Mearsheimer – mai puţin stabilă şi mai puţin liniştită, aşa cum demonstrează războaiele 

de după Războiul Rece din fosta Iugoslavia şi fosta Uniune Sovietică. Totuşi, pare că 

teoria neorealistă privind  bipolarismul versus multipolarism nu poate explica unele 

dezvoltări de după Războiul Rece, cum ar fi succesul Uniunii Europene, în special partea 

sa franco-germană şi recenta evoluţie în domeniul securităţii si apărării. 11 

Potrivit realiştilor tradiţionalişti şi neorealiştilor, cooperarea nu este o întâmplare 

obişnuită, deşi se întâmplă în anumite circumstanţe. Deci, aceştia sunt de acord că statele 

pot încerca să îşi crească puterea prin forţe proprii, dar şi prin alianţe. De asemenea 

consideră cooperarea între rivali mai probabilă dacă interesele lor vitale şi chiar 

supravieţuirea sunt puse la încercare,în cazul în care cooperarea nu limitează recursul 

automat pentru a-i forţa să îşi rezolve divergenţele12 

                                                 
9 Keohane, R,. (1984), “After hegemony: Cooperation and Discord in the World Political 

Economy”,Princeton: Princeton University Press, pp. 307  
10 David, C., & Roche, J., (2002), “The theory of security”,Paris: Editions Montchrestien, pp.178 
11  Jackson, R., & Sørensen, G.,op. cit, pp. 91-92 
12. Kolodzie, Ed., op. cit.pp. 145 
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Totuşi, acele afirmaţii realiste şi neorealiste nu par suficiente pentru a explica alianţele de 

după Războiul Rece, în special dacă ne gândim la procesul de  integrare în UE de la 

prăbuşirea Uniunii Sovietice şi sfârşitul lumii bipolare. 

Christopher Hill şi Michael E. Smith cred că principiile realiste şi neorealiste sunt mai 

puţin eficiente, atunci când se doreşte studierea comportamentului extern al UE. 

Deoarece acestea accentuează   natura unitară a statului şi anarhia internaţională, aceste 

teorii sunt considerate de către cei doi autori nepotrivite pentru analiza UE, văzută ca 

nefiind un stat unitar ci o anarhie transcendentă. Neorealismul din zilele noastre pare a fi 

o paradigmă neglijată în studiile internaţionale de securitate. De fapt, deşi este una dintre 

paradigmele dominante în acest tip de studii, folosirea neorealismului în înţelegerea 

structurii securităţii actuale în Europa este în mare parte respinsă datorită ideii larg 

răspândite că nu poate explica cooperarea dintre statele membre UE şi impactul 

instituţiilor UE asupra lor. Totuşi, neorealismul presupune mai mult decât ideile lui John 

Mearsheimer. 

 

Există în special încercarea lui Joseph M. Grieco de a explica accentuarea 

integrării europene din anii 1980 cu  ajutorul „neorealismului îmbunătăţit”. Potrivit lui  

Joseph M. Grieco, relansarea integrării europene din anii 1980 este în mare parte 

explicată de dorinţa Comunităţii Europene de a contrabalansa ameninţarea venită dinspre 

Statele Unite şi Japonia, în timp ce perseverenţa asupra uniunii economice şi monetare 

din partea Franţei şi Italiei din anii 1990 pare să fie marea lovitură cu o Germanie 

potenţial lider. Din această perspectivă, integrarea europeana din anii 1990 şi 2000 pare 

să fie în mare măsură datorată altor state membre (în special celor mai slabe, dar totuşi 

influente) „de a constrânge Germania, în special după ce a devenit mai puternică după 

unificare”. Astfel, partenerii cu mai puţină influenţă, dar totuşi influenţi vor încerca să se 

asigure ca regulile ce formează un aranjament colectiv “să asigure suficiente oportunităţi 

pentru ca aceştia să îşi exprime grijile şi interesele şi astfel să prevină sau cel puţin să 

amelioreze dominaţia exercitată de parteneri mai puternici.” 13 Mai aproape de zilele 

noastre, Michael Mosser a realizat o lucrare bazându-se pe studiile lui Joseph M. Grieco. 

                                                 
13 Schwok, R., (2005), “The theory of European integration  ”,Paris: Ediţia Montchrestien, pp.77 
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Concentrându-se asupra influenţei Beneluxului asupra instituţiilor din UE, a analizat 

felul în care state mici şi fără influenţă “creează influenţă” cu ajutorul instituţiilor 

internaţionale.14 Lucrarea lui Joseph M. Grieco şi a lui Michael Mosser atrag atenţia 

asupra felului în care statele mici şi slabe participă la crearea şi modificarea instituţiilor 

internaţionale “astfel încât să îşi ofere sieşi oportunitatea de a se exprima şi în acelaşi 

timp legând statele mari de reguli şi norme instituţionale, care să le limiteze posibilitatea 

de a exploata resursele materiale”. 15 

Totuşi, trebuie să remarcăm că unii teoreticieni nu consideră abordarea lui Joseph M, 

Grieco (şi a lui Michael Mosser) ca fiind o “teorie realistă”. Aceştia cred mai degrabă că 

se bazează pe instituţionalism neoliberal sau pe inter  guvernamentalism liberal.  

Dar, în sens mai larg, trebuie să distingem, în interiorul teoriei neorealiste, două variante 

sau derivate: pe de o parte neorealiştii ofensivi şi neorealiştii defensivi, de cealaltă parte. 

Ultimii, care văd lumea într-o lumină mai puţin competitivă şi mai puţin pesimistă decât 

primii, iau în considerare cooperarea dintre statele membre UE şi impactul instituţiilor 

UE asupra acestora. 

Varianta “mai veche” şi oarecum “mai pură” este aşa-numitul neorealism ofensiv, John 

Mearsheimer fiind principalul reprezentant. Neorealiştii ofensivi văd sistemul 

internaţional ca pe o anarhie internaţională, unde securitatea este fragilă, conducând 

astfel la competiţie internaţională asiduă, conflicte recurente şi în cele din urmă la război. 

Datorită faptului că  creşterea puterii reduce probabilitatea de a fi întrecut de alte state, 

puterea devine cel mai important factor în relaţiile internaţionale, adesea obligând astfel 

statele să adopte strategii ofensive în legătură cu securitatea. 

În acelaşi timp, neorealiştii ofensivi sunt foarte pesimişti în ceea ce priveşte cooperarea 

între state. Nu exclude cooperarea imediată, dar – datorită lipsei de încredere într-un 

sistem internaţional care se ajută singur – o privesc ca pe un lucru temporar. Potrivit 

neorealiştilor ofensivi, cooperarea este legată şi restricţionată de considerentele despre 

câştigurile relative şi de grijile legate de înşelătoria celorlalţi. Într-un sistem anarhic fără 

                                                 
14 Pollack,M., European University Institute Working Papers: International Relations 

Theory and European Integration, RSC n°2000/55 ,Florence: European University Institute, 
15 Pollack, M.,op. cit.pp. 140 
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o autoritate superioară, întotdeauna va exista posibilitatea unei înşelătorii. Nu există nici 

o îndoială că aceşti doi factori fac din cooperare o relaţie dificil de realizat. Cel mai 

important neorealist, John Mearsheimer, a reafirmat în 1995 (în articolul său “Falsa 

Promisiune a Instituţiilor Internaţionale”) că instituţiile nu au  o influenţă semnificativă 

asupra comportamentului statului din moment ce acestea reflectă numai planurile statului 

făcute în propriul interes. Gândindu-ne la rolul cooperării statelor şi instituţiilor, putem 

plasa neorealismul ofensiv la celălalt pol al liberalismului instituţional, în timp ce 

neorealismul defensiv ar fi o cale de mijloc. 

 

Printre teoreticienii neorealişti defensivi se regăsesc şi Stephen Walt, Charles 

Glaser, Robert Jervis şi uneori Kenneth Waltz (care expune caracteristicile ambelor 

variante ale neorealismului). Neorealiştii defensivi cred că statele pot învăţa să coopereze 

în încercarea lor paradoxală de a-şi urmări propriul interes.  Opuşi neorealiştilor ofensivi, 

neorealiştii defensivi accentuează încercarea statului de a menţine siguranţa, mai degrabă 

decât încercarea de a obţine o putere mai mare. Securitatea este ţinta supremă a statelor. 

Neorealiştii defensivi nu percep relaţia dintre putere si securitate ca fiind automată, aşa 

cum fac neorealiştii ofensivi. Axându-se pe strategii defensive, aceştia sunt de părere că 

doi potenţiali competitori ar fi mulţumiţi cu securitate comună status quo. Este posibil ca 

astfel să apară cooperarea. Competiţia nu este o consecinţă inevitabilă conform ideilor 

principale ale neorealismului; securitatea fiind ţinta supremă a statelor şi cooperarea fiind 

adesea cea mai bună cale de a obţine securitatea, din aceste teorii neorealiste se poate 

deduce în mod direct cooperarea. Desigur, conflictul nu lipseşte cu desăvârşire, mai ales 

pentru că unele state continuă să se comporte agresiv. Totuşi, cooperarea este posibilă 

atunci când puterile care se confruntă cu o problemă de securitate sunt orientate spre 

putere. Cooperarea nu este posibilă atunci când un stat revizionist este inclus (în acest 

caz doar cooperarea temporară şi „nesinceră” ar putea fi posibilă conform neorealiştilor 

ofensivi); câteva condiţii cresc posibilitatea cooperării între actorii orientaţi spre putere. 

Aceste condiţii de cooperare ar fi următoarele: transparenţa crescută, câştigurile din 

ascunzişuri / înşelătorii şi costurile unei situaţii în care eşti înşelat mici,  cooperarea 
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comună presupune mai multe beneficii decât deservicii, o strategie a reciprocităţii 

adoptată de fiecare parte.  

 

În aceste circumstanţe, actorii în mod evident îşi dau seama că un câştig comun 

creşte câştigul individual prin intermediul cooperării. Există totuşi divergenţe în cadrul 

componenţei neorealiste defensive legate de impactul instituţiilor. În timp ce Robert 

Jervis este de părere că instituţiile pot avea un rol important influenţând preferinţele unui 

actor, alţi specialişti – ca Charles Glaser – cred că instituţiile internaţionale, aşa cum de 

altfel crede şi John Mearsheimer, se comportă în principiu în mod dependent faţă de 

dorinţele şi preferinţele unui stat. Totuşi, neorealiştii defensivi cred în general că deşi 

instituţiile sunt rezultatele intereselor statelor membre, acestea asigură un important 

forum pentru o vastă cooperare. Astfel, spre deosebire de John Mearsheimer, neorealiştii 

defensivi privesc instituţiile ca având un rol important, chiar daca sunt în general 

dependente de preferinţele statelor. 16 

 

Concluzii 

 

Teoria societăţii internaţionale reprezintă o abordare a unei lumi a statelor suverane unde 

regăsim mai multe caracteristici. În primul rând, puterea şi interesele naţionale contează, 

pentru că statele au o responsabilitate naţională faţă de propria naţiune şi faţă de proprii 

cetăţeni. În al doilea rând, normele comune şi instituţiile contează, pentru că statele au o 

responsabilitate internaţională de a respecta şi îndeplini regulile şi procedurile 

internaţionale, respectând astfel şi drepturile celorlalte state. În al treilea rând, statele au 

o responsabilitate umanitară de a apăra drepturile omului peste tot în lume, pentru că 

politica mondială este o lume a statalelor, dar în aceeaşi măsură una a indivizilor. 

Aceasta este cauza pentru care abordarea societăţii internaţionale conţine elemente ale 

realismului clasic şi liberal, combinându-le şi extinzându-le astfel încât să ofere o 

                                                 
16 Kolodzie, Ed.,op. cit. pp. 144-150 
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alternativă pentru ambele.17 Prin urmare, putem plasa abordarea sistemului european de 

securitate  nu departe de gândirea neorealistă defensivă. 
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Preambul 

Cu foarte puţin timp în urmă, la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul 

universităţii noastre s-au constituit două cercuri ştiinţifice studenţeşti, intitulate,,Observator 

politic”şi ,,Comunicatorul secolului XXI”, axate pe problematici specifice celor două specializări 

- ştiinţe politice şi comunicare şi relaţii publice. Ideea creării acestor cercuri a răspuns unui 

imbold firesc de a  transmite celor din jur bucuria şi emoţia primelor experienţe de viaţă 

studenţească dar şi dorinţei sincere de  a comunica şi de a-şi împărtăşi gândurile, cunoştinţele  şi 

ideile dobândite într-o etapă nouă de studiu şi cunoaştere, aflate încă pe calea aspră a unei 

modelări şi cristalizări viitoare. 

Aceşti tineri vor să fie comunicatorii secolului XXI şi observatorii politici ai acestuia Au 

ei , oare, abilităţile, cunoştinţele şi experienţa necesară pentru a transpune în fapt aceste măreţe 

planuri? Cu siguranţă nu ! Deocamdată!Dar au în schimb exuberanţa, elanul , tinereţea, puritatea 

şi un spirit critic , în care se regăsesc şi forţa şi ingeniozitatea şi puterea de a schimba, de a trezi 

conştiinţe şi de a purcede la construirea noii ere. 

Evenimentul politic de anvergură, în cadrul căruia  campania prezidenţială constituie un 

moment de primă importanţă pentru naţiune, îşi găseşte în studentul de la ştiinţe politice un 

observator atent, cu multă putere de discernământ şi analiză şi dornic de afirmare. Deşi studiul 

teoretic, argumentat ştiinţific îşi croieşte drum mai greu pe traseul anevoios al afirmării, până la 

urmă el va fi parcurs şi realizat. 

Gândurile, emoţiile,senzaţiile ori trăirile asociate unei percepţii acute a realităţii social-

politice constituie elemente de primă mărime în analiza unui context cu mare miză politică. O 

asemenea analiză, în care chiar dacă percepţia, acuitatea observaţiei sau spiritul critic primează, 

scoţând în special în  evidenţă  calităţile literar-artistice ale demersului autorilor , va fi cu 

siguranţă completată pe parcurs cu studii , articole şi lucrări teoretice şi practice cu grad ştiinţific 

ridicat.  

Doresc succes deplin ,,comunicatorilor şi observatorilor politici” pe care îi îndrum şi care 

se află la primul lor experiment de asemenea gen. 

Vă invităm să participaţi direct la debutul în presă al colegilor voştri, apărut sub genericul 

,,Gânduri de student în prag de alegeri”.  

 

       Prof. Univ. Dr. Călin Sinescu 

                                                   

Daniela
Typewritten Text

Daniela
Typewritten Text

Daniela
Typewritten Text

Daniela
Typewritten Text

Daniela
Typewritten Text

Daniela
Typewritten Text

Daniela
Typewritten Text

Daniela
Typewritten Text



  3

Studiu privind preferinţele de vot ale studenţilor 

 

Studenţii Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” înscrişi în anul I la Facultatea de Ştiinţe Politice şi la 

Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice sub îndrumarea domnului Profesor Universitar Doctor Călin 

Sinescu au întreprins un demers de cercetare în domeniul Comunicării prin intermediul celor două cercuri 

ştiinţifice “Observatorul Politic” şi “Comunicatorul secolului XXI”, la organizarea carora au participat si 

asist. Drd. Alina Duduciuc si prep. Florentina Burlacu. 

Cu acest scop, a fost elaborat şi aplicat studenţilor din anul I de la cele două facultăţi un 

sondaj de opinie alcătuit din cinci întrebări pe tematica alegerilor prezidenţiale din 2009. 

Chestionarul a fost elaborat în cadrul cercurilor stiintifice mentionate, studenţii participând 

activ la formularea întrebărilor şi a variantelor de răspuns. 

Sondajul de opinie a fost aplicat la 78 de studenti, subiecţii care au răspuns la întrebări 

aflandu-se în intervalul de vârstă 19-25 de ani, 76,23 % fiind de sex feminin. 

Au existat studenţi care, pe lângă faptul că au răspuns la întrebări, au ţinut să îşi exprime 

părerea si pe chestionar. În continuare, vom prezenta opiniile celor chestionaţi: 

 La prima întrebare despre importanţa prezenţei tinerilor la vot, unul dintre 

respondenti a precizat că noua generaţie reprezintă viitorul, ca tinerii au un cuvânt 

de spus şi ca doresc să se facă auziţi; 

 La întrebarea doi “Care dintre programele politice ale principalilor candidaţi la 

preşedinţia României răspunde cel mai bine cerinţelor tinerei generaţii?” au fost 

studenţi care au răspuns că nu ştiu programele candidaţilor sau că nu se regăsesc în 

nici un program, deoarece acestea nu satisfac cerinţele publicului tânăr, nici macar  

toate puse la un loc; 

 Întrebarea a treia „Care din prestaţiile candidaţilor înscrişi în cursa prezidenţială vi 

se pare cea mai convingătoare” a generat comentarii de genul – nu am văzut 

prestaţia candidaţilor, nu mă convinge nici un candidat, dar optez pentru răul cel mai 

mic - Crin Antonescu. In urma confruntării cu Traian Băsescu, acesta „a dat dovadă 

de diplomaţie, sinceritate şi educaţie şi a demonstrat că bunul simţ primează şi 

contează”. Prestaţia lui Mircea Geoană a fost apreciată ca urmare a cunoştinţelor de 

politică externă acumulate in cariera sa diplomatică, el fiind văzut şi ca preşedintele 

care răspunde cel mai bine nevoilor poporului;  
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 La cea de-a patra întrebare, despre candidaţii care vor intra în turul doi de scrutin, un 

student a afirmat că aceştia vor fi Traian Băsescu şi Mircea Geoană, cu toate că şi-ar 

fi dorit să-l vadă pe Crin Antonescu şi nu pe M. Geoană în faza finală a competiţiei; 

 Ultima întrebare despre cine va fi preşedintele României l-a făcut pe un student să 

răspundă în procente: Traian Băsescu 51% - Sorin Oprescu 49%; alt subiect a 

afirmat că deşi el optează pentru Mircea Geoană, tot Traian Băsescu va fi cel care va 

conduce în continuare ţara; s-a mentionat, de asemenea, ca poporul este şi va fi 

întotdeauna conducătorul ţării, nici unul dintre candidaţi nefiind potrivit pentru a 

ocupa această funcţie. 

Rezultatele sondajului au fost prezentate şi dezbătute în cadrul întâlnirii care a avut loc cu 

membrii celor două cercuri de comunicare. Aceştia au următoarele păreri cu privire la chestionarul 

aplicat: 

 Candidaţii se axează mai mult pe discreditarea contracandidaţilor şi mai puţin sau 

chiar deloc pe realizările lor şi pe soluţiile concrete destinate rezolvării problemelor 

ţării; 

 Lumea nu este bine informată, nu se cunosc programele candidaţilor şi se încearcă 

distragerea atenţiei publice prin clipuri electorale şi prin show-uri de televiziune; 

 Ar trebui să ne informăm mai bine în legătură cu avantajele şi dezavantajele 

parlamentului unicameral înainte să votăm la referendum; 

 Dacă se exprima sprijinul pentru un anume candidat, cei din jur te ironizează şi te 

chestionează în legătură cu lipsa realizărilor sale în ultimii cinci ani; 

 Oricine va ieşi preşedinte nu va face mare lucru pentru ţară;  

 Toţi promit o schimbare în bine, dar după ce câştigă mandatul nu se ţin de cuvânt; 

 Vor fi decisive ultimele zile ale campaniei electorale; 

 Acest sondaj poate impulsiona studenţii să iasă la vot; 

 Este interesant să vedem cum gândesc studenţii, care peste un an sau doi vor fi mai 

bine informaţi; 

 Faptul că acest sondaj nu a fost semnat i-a făcut pe studenţi să accepte să completeze 

chestionarul şi mai ales să răspundă sincer la întrebări;   

 Cel mai important lucru este să îţi menţii opinia personală şi să nu te laşi influenţat 

de rezultatele acestui sondaj; 

 Importantă este dorinţa de schimbare care reiese din rezultatele acestei cercetări. 
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Acest sondaj de opinie îşi doreşte să ofere o imagine concludenta privind preferintele de vot 

ale unui segment din comunitatea studenteasca a universitatii noastre. Daca va concorda sau nu cu 

realitatea, acest fapt va fi probat de alegerile din 22 Noiembrie si respectiv 6 Decembrie a.c. 

 

Rezultatele sondajului de opinie sunt următoarele: 

(vezi si Anexa 1) 

1. Foarte importantă   56%  

    Importantă   42% 

    Neimportantă   2% 

 

2. Oprescu   27% 

    Antonescu   27% 

    Geoană   25% 

    Băsescu   16% 

    Altul   3% 

    Becali  1% 

    Candidatul Partidului Verde   1% 

 

3. Antonescu   36% 

    Geoană   23% 

    Oprescu   23% 

    Băsescu  18% 

 

4. Băsescu-Geoană  36% 
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    Băsescu-Oprescu  22%  

    Băsescu-Antonescu   18% 

    Antonescu-Geoană   7% 

    Oprescu-Antonescu   7% 

    Oprescu-Geoană  7%  

    Vadim-Băsescu   2% 

    Oprescu-Vadim   1% 

 

 

5. Băsescu   29% 

    Geoană  28% 

    Oprescu   23% 

    Antonescu   20% 

Anexa 1 

 

Facultatea de Ştiinţe Politice şi-a propus să realizeze la nivelul anului I şi în cadrul disciplinelor de 

specialitate o acţiune de cercetare ştiinţifică în domeniul comunicării electorale, axată pe studierea 

opiniilor tinerilor cu privire la principalii candidaţi înscrişi în actuala campanie prezidenţială şi şansele lor 

de succes. In acest scop, am alcătuit un chestionar la care vă rugăm să răspundeţi, încercuind cifra 

corespunzătoare răspunsului dumneavoastră sau formulând dvs. răspunsul.   

       La acest chestionar nu există răspunsuri bune sau greşite.  

       Răspunsurile dvs. sunt confidenţiale.  

       Vă mulţumim pentru colaborare. 

 

      1. Cât de importantă consideraţi că este prezenţa tinerilor la vot? 
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a) foarte importantă   

b) importantă 

c) neimportantă 

d) nu ştiu 

       2. Care dintre programele politice ale principalilor candidaţi la preşedinţia României răspunde cel 

mai bine cerinţelor tinerei generaţii?   

a) programul lui Mircea Geoană 

b) programul lui Traian Băsescu 

c) programul lui Crin Antonescu 

d) programul lui Sorin Oprescu 

e) programul lui Corneliu Vadim Tudor 

f) altul?.... 

3. Care din prestaţiile candidaţilor înscrişi în cursa prezidenţială vi se pare cea mai convingătoare 

 

....................................................................... 

 

         4. După părerea dumneavoastră care sunt candidaţii care vor intra în turul doi? 

.................................................. şi ....................................................... 

 

5. Cine credeţi că va fi viitorul preşedinte al României? 

 

........................................................................
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Nu trageţi dom’ Preşedinte! Suntem noi, studenţii! 

Iasmina Miruna 

 

Recunosc! Sunt derutată! Ar trebui să mă simt plină de încredere, ținând cont de faptul că îmi voi 

exprima pentru prima dată opțiunea prezidențială. Privind în jurul meu, observ cu părere de rău 

oameni blazați, dezinteresați de importanța alegerilor pentru funcția supremă în stat. De ce oare? 

De ce se simt oamenii resemnați când este în joc viitorul lor? 

Dom`le, o fi vreun motiv! Poate același spectacol politic de care s-au cam săturat. Din păcate un 

spectacol prost. Poate aceleași figuri politice de care iar s-au cam săturat. Mai există cineva în 

țara asta care să spună că mai are încredere în politicienii noștri? 

La începutul anilor `90 a făcut vâlvă sintagma politologului Silviu Brucan: “Stupid people!”, 

referindu-se într-un interviu la postul BBC la faptul că poporul român nu va învăța democrația 

nici în 20 de ani. Pentru această afirmație “s-a tras în el din toate pozițiile”. După 20 de ani, în 

2009, un candidat la prezidențiale ne promite că vom trăi bine tot peste…20 de ani. Câtă răbdare 

să aibe omul de rând? Gândirea colectivă a acestei țări triste nu funcționează corect. 

 

După 50 de ani de beznă comunistă, poporul român nu s-a putut debarasa complet de ideile 

învechite și caută în continuare un “meșter cârmaci”. Însă, acum, Președintele României nu mai 

poate fi un “tătuc”; el reprezintă statul român și exercită funcția de mediere între stat și societate. 

 

Românului de rând a început să-i meargă rău. Din ce în ce mai rău… Aflat într-o continuă 

confuzie, participă la mitingurile electorale “activ”, aș spune chiar hipnotizat fiind de sărmăluțe, 

mititei și bere, petreceri și voie bună, că doar e… “pomană electorală”. Dar asta înseamnă 

SĂRĂCIE. Din păcate, marea majoritate, pe care se bazează candidații la președinție se lasă 

influențată votând nu programe, ci figuri. 
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Candidatul la președinție ar trebui să fie un om care să inspire încredere în valorile democratice, 

să aiba sinceritatea că împărtășește aceste valori și să mobilizeze societatea. 

El trebuie să fie imparțial față de structurile de putere și să dea un mesaj de refacere a încrederii 

oamenilor. Aceasta e doar teoria. Practica, în schimb, ne arată candidați al căror tupeu obraznic 

le dă siguranța că vor reuși în alegeri folosindu-se de campanii electorale făcute pe bani publici, 

mită electorală, turism electoral și promisiuni cât cuprinde.Și asta în condițiile în care țara se află 

în criză politică. 

Locul confruntării civilizate este luat de atacurile dure la persoană, acuzându-se reciproc de 

eșecurile avute. Programele conțin promisiuni de care nici ei înșiși nu sunt siguri că vor fi 

vreodată onorate. 

Până și șefii de campanie se întrec în sloganuri ludice: “Hai România!”(o fi vreun meci?); 

“Învingem împreună!”(pe cine?); “România bunului-simț”(asta sună a insultă); “de ce le e frică 

nu scapă!”(pe cine amenințați, dom`le candidat?); “Jos Mafia! Sus Patria!”(Si, Padrino! Alora 

basta!). 

Toate acestea se întâmplă în România, deoarece societatea civilă este SLABĂ. Visăm la binele 

țării, însă nimeni nu s-a trezit pentru a lua atitudine. Societatea civilă pare obosită și ar trebui 

revigorată. Cred că a venit timpul ca noua generație să treacă la acțiune, conștientă fiind de 

libertățile și oportunitățile pe care Revoluția din `89 le-a creat. 

Noile domenii de activitate care s-au dezvoltat în ultimii ani (comunicare, relații publice, mass-

media) pot ajuta la schimbarea mentalității oamenilor. O societate civilă puternică poate pune 

capăt abuzurilor politicianiste prin mijloace “de luptă” specifice: articole de presă, conferințe de 

presă, emisiuni televizate și radiodifuzate, mitinguri, bloguri. 

Cred, în numele tinerilor, că toate acestea vor duce la o schimbare de atitudine atât din partea 

clasei politice, cât și din partea românului de rând. Ce înseamnă pentru mine românul de rând? 

Profesorul, medicul, muncitorul, țăranul care muncește cinstit zi de zi, pensionarul care a muncit 

o viață întreagă pentru ca acum să-și irosească toți banii pe medicamente. 
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Eu și 90 % din populația României ne dăm seama că am fost și suntem mințiți. Dacă acest 

procent de 90% dintre românii cu drept de vot s-ar prezenta la urne pe 22 noiembrie 2009, 

alegerile ar fi decise încă din primul tur. FIECARE POATE VOTA CU CINE VREA!
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Gândurile unui student înainte de alegeri 

Bombardaţi din toate părţile de promisiuni,schimbări,soluţii pentru un trai mai 
bun,invadaţi pe străzi de eşarfe,calendare,pixuri,sacoşe...panouri cât vezi cu ochii împânzesc 
oraşul. Asta e atmosfera care a cuprins oraşul sau mai bine zis aşa se poate defini campania 
electorală 2009. 

Se tot vorbeşte de o schimbare. Schimbare dorită de 20 de ani.Ca şi studentă şi 
cetăţean al României,nu aş mai vrea să vad aşa ceva. Aş vrea o campanie electorală 
normală şi cinstită,în limita bunului simţ şi ceva fair-play din partea contracandidaţilor. Mi-
ar plăcea să văd în cursa prezidenţială candidaţi pentru care contează românul de rând şi 
nivelul lui de trai. 

„Vom da", „vom scădea", „vom reduce"promisiuni pe care toţi le susţin cu patos. 
Mai greu este când sunt faţă-n faţă cu adevăratele probleme. 

Intr-adevăr nu se poate ca peste noapte România să fie transformată aşa cum ar dori 
cetăţenii ei, e de dorit doar să se asigure cetăţenilor un trai decent, locuri de muncă şi de 
asemenea un echilibru psihic şi moral cetăţenilor. Acestea trebuie realizate prin corectitudine şi 
prin implicarea totală a celor „însărcinaţi" cu astfel de probleme. 

Am să merg şi de data asta la vot,prin votul meu dorind să se producă acea 
schimbare.Şi eu vreau o ţară pentru mine,pentru colegii mei şi familia mea condusă 
responsabil. 

In schimb în urma unor sondaje de opinie am fost surprinsă să văd ca tinerii din ziua de 
azi nu sunt foarte hotărâţii în ceea ce priveşte viitorul preşedinte şi prezenţa lor la vot. Sunt uşor 
confuzi şi nu sunt încă pregătiţi sa facă o alegere corectă. Toţi încearcă sa acuze faptul că nu sunt 
destul de informaţi cu privire la campania electorală şi tot aşa se găsesc diverse scuze. Eu sunt de 
părere că suntem informaţi,informaţia putând fi găsită cam peste tot în media. Acum depinde de 
interesul fiecăruia. 

Nu ar trebui să ne lăsăm influenţaţi în nici un fel,decizia aparţinându-ne în mod 
direct,votul nostru acordându-1 celui pe care îl considerăm capabil de el. 

Una peste alta ideea este că trebuie să ne prezentăm la vot. Noi contăm acolo. Să refuzăm 
soluţia de a sta cu mâinile încrucişate şi de a avea pretenţia ca alţii să lupte pentru noi şi pentru 
viitorul tării noastre. Nu în ultimul rând cel care va merge la vot va primi un mare premiu.Acela 
că vor fi liniştiţi şi împăcaţi cu ei înşişi ca au pus un umăr in goana nebună după schimbare. 
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Politica este puţin interesantă pentru tineri, 

dar foarte importanta pentru viitorul lor 

Brescan Anna (Republica Moldova) 

 Cercul Comunicatorul sec. XXI 

 

Ceea ce se întâmpla în prezent în politică ar trebui să-i intereseze în primul rând pe tineri, 

ceea ce nu e chiar aşa, deoarece sunt prea multe alte activităţi care îi pot preocupa; faptul că 

astăzi e un mare haos în politică care de asemenea îi face confuzi pe tineri. Prin tot acest joc 

politic e foarte greu să fii sigur pe ceva dar totuşi ceva  trebuie încercat.  

Votul fiecăruia contează enorm iar atunci când cineva nu votează din motiv că nu-l 

interesează sau nu ştie pe cine să aleagă, distruge nu doar viitorul său ci şi al celor care au făcut o 

alegere bună şi nu le-a ajuns o parte din voturi care contează enorm. Pentru aceasta este nevoie 

de diferite metode cercetare a interesului, precum sunt sondajele de opinii. Eu, care am participat 

la alcătuirea unui sondaj împreuna cu colegii mei şi la rezultatele lui, am aflat multe lucruri 

importante şi foarte utile. Prin sondaje şi discuţii putem să-i convingem pe mulţi tineri să-şi 

schimbe opinia, adică să meargă la vot  pentru că alegerea lui este importantă. De exemplu, de la 

sondajul de opinie care a fost făcut cu o parte din tineri am aflat că ei îşi doresc o schimbare şi 

gândesc liber. Analizând cu colegii aceasta noi am înţeles că putem convinge tinerii să voteze şi 

să-i facem să înţeleagă că viitorul este in mâinile lor. Acum trebuie să aleagă, acum trebuie să se 

hotărască deoarece mai apoi va fi prea târziu. Comparând procentajul răspunsurilor la primele 

trei întrebări cu ultimele două, am observat o mare diferenţă. Fiecare şi-a spus opinia şi dorinţa 

sa, adică care ar fi viitorul preşedinte, iar mai apoi au recunoscut că, chiar daca vor alege pe 

cineva in consens cu dorintele lor, in final oricum va fi altul. De aici, am înţeles că tinerii văd 

bine realitatea şi inteleg că sunt prea puţine persoane care doresc o astfel de schimbare, in sensul 

ca  tânara generaţie are o mentalitate total diferita de cea a celor mai în vârsta, care oricum vor 

alege altceva. E important ca tinerii să se implice în viaţa politică, fiindcă ei sunt viitorul ţării, ei 

vor da naştere viitoarelor generaţii şi tot ei vor trebui să le dea acestora educaţie şi cultură. De 

aceea e necesar ca în toata ţara să se desfăşoare diferite activităţi, dezbateri şi sondaje de opinii 

cu tinerii şi apoi discuţii referitoare la rezultate si relevanta lor, dar desigur discuţiile trebuie să 
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fie libere, fără presiuni şi cu ascultarea fiecărei opinii în parte. Doar aşa putem informa şi 

convinge tinerii să meargă la vot pentru a-şi forma un viitor demn. 

Tinerii sunt fericiţi acum, deoarece viaţa de adolescent e frumoasă, plină de lucruri noi si 

încercări interesante, dar nu trebuie să uităm că tinereţea nu e eterna şi peste un timp şi noi tinerii 

vom avea o familie pentru care e nevoie sa munceşti si să poţi oferi copiilor un trai decent. 

Fericirea nu dureaza mult si, ca atare, ca totul să fie bine, trebuie să actionam acum când suntem 

inca tineri şi mai putem schimba ceva. Acum putem face o alegere pe care sa nu o regretam. Să  

încercăm să ne spunem opinia astfel incat sa putem fi ascultati si sustinuti de ceilalti. Noi cei de 

pe băncile universităţii ne putem urma calea si mai departe convingandu-i pe ceilalti de 

necesitatea unui rost pe care sa ni-l facem noi tinerii, fiind animati in relatiile dintre noi de sprijin 

si incredere reciproca. Şi aceasta nu doar cu vorbe, ci şi cu fapte care să demonstreze vointa si 

opinia unita a tinerilor. 

Eu fiind dintr-o ţara mult mai mică, dar care tinde si ea spre un viitor decent, am înţeles şi 

am văzut cât de mult contează votul tinerelor generaţii, schimbarea şi constientizarea faptului că 

tineretul reprezinta o forta nu numai a constiintei, ci si a dezbaterii si aplicarii constiente a noilor 

idei progresiste ce pot asigura mversul inainte al societatii si care nu se vor situa niciodata in 

afara societatii, ci inauntrul ei. In cazul nostru, noi tinerii din Republica Moldova ne-am inteles 

bine rostul, intr-o comuniune stransa cu semenii nostri mai in varsta. Astfel toţi tinerii s-au 

angajat intr-o cultura a dezbaterilor, la scoală, în stradă, in toate zonele ţării, încercand să discute 

şi cu oamenii mai in varsta, cerandu-le sfaturi sau implicandu-se direct în politică, ajungand in 

final sa obtina niste rezultate meritorii in afirmarea ideilor si opiniilor lor.. Astfel ei au obţinut o 

schimbare şi nutresc speranţa că într-o buna zi ţara va fi mândră de ei. 

Putem avea o viaţă liberă doar printr-o exprimare liberă, si cred ca este bine să discutăm 

şi să participăm la diferite activităţi legate de viitorul nostru, de cotidianul politic si să fim 

conectati permanent la realitatile vietii politice. Numai actionand in acest fel, vom putea spune si 

noi, alaturi de ceilalti, că ţara a făcut o alegere corectă. 
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Salut, dragi prieteni! 

Tumultul acestor zile de iunie, ce au debutat cu obişnuita lor fierbinţeală de minte şi 

vreme şi care ne induce în fiecare dintre noi, dascăli şi studenţi deopotrivă, acea stare de 

efervescenţă deschisă spre revărsarea şi cuantificarea marilor energii acumulate din ştiinţa 

cărţilor, reprezintă, totodată, pentru studenţii anului I de la Facultatea de Ştiinţe Politice un 

moment oportun  de exprimare şi  reafirmare a propriului lor drept la opinie, în deplin  consens 

cu sfidările şi provocările existente  la adresa societăţii româneşti actuale. 

Aceşti tineri, asemeni multor altora ca ei, nu vor să stea cu braţele încrucişate în faţa 

sorţii, aşteptând cu răbdare să le vină rândul în vârtejul marelui carusel al vieţii sau  să 

beneficieze de eventuale oportunităţi intervenite în acel spaţiu nesigur dintre speranţă şi 

resemnare. Ei, aceşti tineri, vin să ne spună şi să ne reamintească prin aceste cuvinte simple, 

avântate şi pline sevă că voi, colegii lor cantemirişti şi de pretutindeni din România sunteţi 

deschizătorii marelui portal  către democraţie, actori în devenire   pe scenă politică a ţării şi 

purtători ai unei mari raspunderi civice faţă de patrie şi de neam, faţă de naţia română. 

Aceşti tineri, membri entuziaşti ai cercului ştiinţific ,,Comunicatorul secolului XXI”, 

constituit la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Politice a Universităţii ,,Dimitrie Cantemir’’, vin să ne 

asigure că semenii lor  nu manifestă nici indiferenţă, nici apatie şi nici neputinţă în faţa 

provocărilor  complexe cu care se confruntă astăzi societatea românească şi că  ne aflăm în faţa 

unor oameni activi, demni de încredere şi cu proiecţie   responsabilă pentru viitor, conştienţi de 

faptul că educaţia constituie adevărata cheie a succesului. 

În actualul număr puteţi lectura o serie de eseuri privitoare la societatea românească de 

azi,  precum şi căteva articole pe teme contemporane specifice, în care veţi putea admira şi 

aprecia atât stilul jurnalistic, cât şi cel ştiinţific, plin de seva creaţiei şi talentului în devenire al 

dragilor voştri colegi. 
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V-aş recomanda, totodată, să reflectaţi şi la vorbele pline de simţire ale colegului vostru 

Abdullah Demir din Turcia: ,,Daca înveţi un cuvânt folositor de la cineva, îi datorezi respect 

toată viaţa... Aşa am învăţat de la părinţii mei’ 

Cercul  ştiinţific ,,Comunicatorul secolului XXI’’ vă aşteaptă cu sugestii, propuneri şi 

idei noi, care să-i sporească utilitatea, spiritul de creaţie şi…rândurile! 

Vacanţă plăcută! Prof. univ. dr. Călin Sinescu 
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   Un salut de la Abdullah 

    Abdullah Demir 

          Student anul I 

            Facultatea de Ştiinţe Politice 

   

 Am venit în Romania acum cinci ani în vizită la un prieten care avea un business în 

Bucureşti. Am văzut că este o ţară democratică unde fiecare om poate sa spună liber ceea ce 

gandeşte. 

 Incă de când eram adolescent, am fost atras de libertate, m-au preocupat drepturile 

omului şi libertatea religiilor. Aşa am învăţat de la părinţii mei. M-a preocupat întotdeauna 

înţelegerea dintre toate naţionalităţile unui stat. Nu trebuie să existe nicio diferenţă între 

naţionalităţile care formează un popor. Fiecare naţionalitate care face parte din poporul respectiv 

trebuie să aibă voie să-şi manifeste cultura ei, limba ei, religia ei. 

  În opinia mea politicienii trebuie să ţină cont de interesele poporului. 

  Dorinţa mea este ca toate popoarele să fie libere, să circule în toată lumea ţi să existe o 

prietenie şi un respect reciproc între toate popoarele lumii, şi doresc de asemenea  pace pe întreg 

Pământul. Războiul nu este o soluţie pentru oamenii civilizaţi, nu trebuie să lăsăm în urmă mame 

şi surori care plâng, copii fără tată. Totul se poate rezolva cu înţelegere. Pentru aceasta vreau să 

studiez ştiintele politice, pentru a media înţelegerea între popoare 

Am ales Universitatea ”Dimitrie Cantemir”, deoarece ştiam despre personalitatea lui 

Dimitrie Cantemir care este cunoscut şi în Turcia, unde a locuit câţiva ani. M-am consultat cu 

nişte prieteni români care mi-au spus că la această universitate sunt profesori foarte buni. La 

înscriere am fost primit cu multa căldură sufletească, simţindu-mă ca acasă. Într-adevăr am vazut 

că profesorii mei au vaste cunoştinţe în domeniul politicii democrate de la care am multe de 

învăţat şi cu această ocazie vreau să le mulţumesc şi totodata să le ofer respectul meu. 

În credinţa mea există un proverb care spune că “Dacă înveţi un cuvânt folositor de la 

cineva îi datorezi credinţă şi respect toată viaţa.” 
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Revoluţionar, idealist sau pragmatic? 

Pascu Mihai George 

Student Anul I 

Facultatea de Ştiinţe Politice 

 

Deşi avem în vene încă sângele de razboinic roman, de mare cuceritor, deşi nu suntem de 

acord, cu deciziile pe care le iau conducătorii din ziua de azi în contradicţie cu dorinţele noastre, 

eu consider că poporul român numeşte elita politică prin intermediul votului universal, dar nu 

este reprezentat de aceasta. 

Răspunderea civică nu este destul de dezvoltată în cadrul generaţiei noastre, aşa că, după 

părerea mea, o revoluţie pragmatică nu se va realiza prea curând. 

 Pe fundaţia societăţii create, după schimbarea regimului politic, noi trebuie să ducem un 

continuu război mental, pe plan psihologic, educaţional, astfel încât să nu se repete greşelile din 

trecut şi să schimbăm mentalitatea feudal - romănească ce constă în acordarea votului, persoanei 

ce oferă mai mult cantitativ, material, şi nu calitativ, pe termen lung. 

 Printr-o revoluţie ideologică, prin evoluţia societăţii civile, prin alegerea elitei politice, 

după studiu şi rezultate, nu pentru valori materiale, România poate ajunge mult deasupra altor 

state europene, deoarece are atât resurse umane, cât si materiale superioare, dar care din păcate în 

momentul de faţă nu sunt exploatate. 

 Calea optimă pe care o aleg pentru un viitor al frumoasei, dar abuzatei noastre ţări este o 

revoluţie ideologică, bazată pe impunerea ideilor democratice, liberale, o societate bazată pe 

meritocraţie, nu birocraţie, pe rezultate, nu pe avuţie, pe respectarea libertăţii individului, prin 

intermediului statului de drept, dar mai ales pe credinţă, nădejde, dragoste şi respect. 
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Criză, partid, democraţie. Un drum cu sens unic? 

Adrian-Cosmin Canae 

Student anul I 

Facultatea de Ştiinţe Politice 

        

O descriere a regimului politic din România, este o temă aparent facilă, dar din 

perspectiva actuală este dificilă datorită particularităţilor specifice din România. Sigur că ne 

aşteptam, ca după mai bine de 20 de ani de la căderea comunismului, când aveam un singur 

partid – Partidul Comunist şi un unic conducător Nicolae Ceauşescu, să avem poate un alt regim 

politic, poate un alt premier şi un alt şef de stat. 

 Criza economică actuală, lipsurile pecuniare, condiţiile dificile în care trăim şi ne 

desfăşurăm activitatea, nesiguranţa zilei de mâine; toate aceste motive au dus la o neîncredere 

majoră a populaţiei în regimul politic actual precum şi la dezavuarea sa. 

Poate că aşteptările noastre după anii ’90, când democraţia şi tânărul regim din România 

erau în tranziţie, au fost împlinite în 2004, când alegerile prezidenţiale au fost câştigate de un 

altfel de preşedinte faţă de cei care au fost înaintea lui respectiv Ion Iliescu şi Emil 

Constantinescu. Noul preşedinte era charismatic, puternic şi adopta un limbaj mult mai apropiat 

faţă de cetăţeni. El a captat interesul alegătorilor folosind ,,cuvinte potrivite”, a promis că foarte 

multe dintre problemele ţării vor avea o evoluţie pozitivă, iar sloganul ,,Să trăiţi bine!” a avut o 

priză extraordinară la electorat. 

 Dacă ne referim la regimul politic din România acesta rămâne o varietate a tipului 

parlamentar, cu o organizare a puterii executive de tip semiprezidenţial insuficientă însă a-l 

cataloga ca atare. Se individualizează prin rolul important al partidelor politice; astfel apare mai 

adecvată considerarea lui ca un sistem multipartidist – partitocratic. Astfel, partidele politice se 

opun unul altuia, regulamentele parlamentare divizează Camera Deputaţilor sau Senatul, partidul 

de guvernământ şi opoziţia se contrazic cu ocazia dezbaterilor proiectelor de lege, iar sistemul 

judiciar se bazează pe o concurenţă între partidele adverse. Deşi ele prezintă o adversitate 

formală, atunci când interesele electorale o cer, multe din partide acţionează la unison. Pentru a 
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exemplifica, să ne amintim de campania din 2007 când pentru introducerea votului uninominal 

aceasta a îmbrăcat forma unei competiţii politice şi s-a ajuns practic la un compromis al 

partidelor. 

 Astfel putem argumenta, că în fapt, activitatea premierului şi a guvernului se află sub 

controlul nemijlocit al partidelor politice, în mod deosebit al celor din majoritatea parlamentară, 

schimbarile petrecute aici având consecinţe directe asupra executivului. 

Deci România îndeplineşte două condiţii primordiale ale sistemului parlamentar. O primă 

condiţie ar fi compatibilitatea între calitatea de membru al legislativului şi executivului precum şi 

faptul că alături de Premier, Preşedintele este asociat puterii executive, astfel aceasta are un 

caracter dual. 

 Trebuie adăugat că activitatea guvernului se află sub control parlamentar nemijlocit, ceea 

ce înseamnă că atât Guvernul şi fiecare din membrii săi sunt obligaţi să răspundă la întrebările 

sau interpelările formulate de senatori sau deputaţi. Aşadar, din perspectivă constituţională în 

constituirea, funcţionarea şi demiterea guvernului, rolul principal revine Parlamentului. 

 Revenind la actualul guvern Boc, putem specifica că imaginea sa a scăzut drastic în ochii 

cetăţenilor, datorită măsurilor de austeritate impuse aparatului bugetar şi nu numai lor. 

 Ultimele campanii electorale şi prezidenţiale au reprezentat tocmai din cauza acestor 

măsuri nepopulare, o provocare atât pentru candidaţi cât şi pentru electorat. Având în vedere 

scăderea bruscă a interesului electoratului faţă de viaţa politică, element coroborat cu problemele 

de ordin economic şi social, ne confruntăm cu un dezinteres flagrant al cetăţenilor României. 

 Pattern-ul politic al României este cel al hegemoniei partidelor, cel mai adesea definit 

prin intermediul conceptului de partidocraţie care compun partidele politice.  

Această hegemonie a partidelor are un efect destabilizator asupra activităţii politice în 

ansamblul adica asupra legislativului şi executivului în mod deosebit. Faptul că unele norme sau 

reguli instituite de Constituţie nu sunt respectate în totalitate sau sunt aplicate greşit fac ca 

regimul politic să aibă un aspect oarecum dezorganizat. 

 Ca o concluzie, putem afirma că dacă realizăm o analiză instituţională a democraţiei 

româneşti am putea însemna pe scurt: ar fi o pendulare între majoritar şi consensual al puterii 

executive după anii ’90; o relaţie între puterea executivă şi cea legislativă care ar reprezenta în 
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viziunea noastră o desprindere de la modelul consensual în cadrul democraţiei româneşti datorită 

dominaţiei constante a executivului asupra legislativului; un sistem de partide din România post-

comunistă care a avut şi are un regim pluripartidist. 
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Moneda Euro, încotro? 

Silvia Rotaru 

Facultatea de Ştiinţe Politice 

 

 

Ceea ce a consfinţit caracterul economic al Uniunii Europene, a fost introducerea 

monedei unice. Euro a fost introdus la 1 ianuarie 1999, devenind moneda oficială a 11 state. 

Iniţial apărea ca o monedă virtuală utilizată pentru tranzacţiile ce nu necesitau bancnote şi 

monede, precum şi în scopuri contabile.  

Statele care au făcut parte din zona euro incipientă au fost, evident şi fondatoarele 

Uniunii Europene, cărora li s-au alăturat şi alte ț ări. În 1999 Belgia, Germania, Iranda, Spania, 

Italia, Franţa, Luxemburg, Ţările de Jos, Austria, Finlanda şi Portugalia foloseau ca monedă 

unică euro. În 2001, acestor state li s-a alăturat Grecia, în 2007, Slovenia, în 2008, Cipru şi 

Malta, în 2009 Slovacia, iar în 2011 Estonia. 

Astăzi se află în preliminarile numite Exchange Rate Mecanism, ţări ca Lituania, Letonia 

şi Danemarca. Se preconizeză că România va intra şi ea în această etapă abia in 2013, urmând să 

adopte moneda în 2015.  

Se pare că avantajele folosirii monedei europene au ispitit multe alte state în a o introduce 

în economia lor chiar fără acordul Uniunii.  

În alte ţări precum Regatul Unit, Danemarca şi Suedia, euro devine legitim indezirabil, 

având în vedere că în ultimele două s-au organizat referndumuri privind adoptarea monedei.  

Avantajele pe care euro le conferă sunt adevărate miraje care întăresc, de facto scopul 

ultim sau prim, depinde din ce punct de vedere privim, al Uniunii Europene, şi anume cel de 

creare a unei economii europene puternice şi concurenţiale. 

În primul rând, trebuie amintită inflaţia scăzută de doar 2,6 %, fapt ce cadrează cu 

limitele unei inflaţii târâtoare normale în orice economie. Acest fapt aduce cu sine dobânzi mai 

mici, o creştere a preţurilor insesizabilă şi o indexare a salarilor sustenabilă, ca atare, generează 

un nivel de trai ridicat. 
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În al doilea rând, putem invoca facilitarea călătoriilor, fapt ce implică nu doar voiaje fără 

griji şi deci dezvoltarea turismului, ci şi atragerea investitorilor străini. 

Sigur nu se pot neglija nici aspectele comerciale vamale, cele ce ţin de anumite diferenţe 

de preţ la combustibili, la alimente şi produse de primă necesitate. 

Utilizarea euro elimină decalajele de schimb valutar şi generează o stabilitate pe pieţele  

ce prezintă fluctuaţii frecvente şi semnificative. 

Euro nu este o simplă monedă, este unul dintre simbolurile Uniunii Europene, al puterii, 

al stabilităţii, al concurenţei, şi al consensului în diversitate aşa cum sugerează şi sologanul 

”Unitate în diversitate”. Acest fapt creşte gradul de încredere al populaț iei în economia 

comunitară, dar şi în cea naţională, fapt ce poate determină o creştere a consumului, nu neapărat 

semnificativă, dar care stimulează mediul privat, şi genereză crearea de locuri de muncă.  

Ceea ce dovedeşte că euro este o monedă puternică, este prima sa  recesiunea mondială în 

care ”s-a clătinat cu mândrie”, însă nu s-a prăbuşit, fiind un factor decisiv la menţinerea 

economiei europene  în concurenţă cu cea americană, dar mai ales cu cea chineză despre care se 

spune că nu a suferit repercursiunile crizei economice. 

În ceea ce priveşte România, aceasta oficial îndeplineşte actualmente doar două din cele 

trei criterii de convergenţă şi anume : cel al datoriei publice şi cel al nivelului cursului de schimb. 

Însă aceste date ramân totuşi la nivel formal, deoarece în realitate Eurostat a constatat anumite 

nereguli în ceea ce priveşte statisticile raportate de Ministerul de Finanţe legate de datoria 

publică. 

Pentru a adera la zona euro este necesar ca, România să reducă deficitul bugetar la 3 % 

din Produsul Intern Brut, până în 2012. Consider că acest fapt este însă, dificil de realizat, având 

în vedere că în 2010 deficitul bugetar a ajuns la 6,8 % din P.I.B., iar în 2011 se preconizează a se 

situa undeva la nivelul a 5 puncte procentuale. În opinia mea, momentan, atingerea acestui 

obiectiv rămâne totuşi o utopie, având în vedere creşterea accelerată a preţurilor, ca 

reprecursiune a creşterii preţurilor carburanţilor, a recoltelor slabe din acest an, a scăderii 

productivităţii muncii ca urmare a ratei şomajului, a majorării T.V.A.-ului şi nu numai.  

Presa a anunţat deja un nivel al inflaţiei pentru prima jumătate a anului în curs, de circa 8 

procente. 
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Un alt factor destul de important care trebuie menţionat este că 2012 va fi un an electoral, 

iar speculaţii  pe această temă există deja. 

Un alt decalaj pe care statul român îl înregistrează în raport cu media Uniunii Europene 

este rata dobânzilor pe termen lung, aceasta fiind de 0,3 %. Teoretic, ratele dobânzilor din stat nu 

trebuie să depăşească 2 % din ratele celor mai performante trei state din Uniune în ceea ce 

priveşte stabilitatea preţurilor. 

Este interesant de urmărit dacă totuşi, Banca Naţională a României şi Guvernul işi vor 

atinge obiectivele privind adoptarea monedei unice în 2015, având în vedere situaţia vitregă în 

care se află România în acest moment. 

Evenimentele recente petrecute în Grecia, precum şi situaţia economică îngrijorătoare în 

care se află ne învaţă o lecţie dură, dar reală. Lipsa unei pregătiri reale şi a sustenabilităţii 

economice, duce la prăbuşire în cazul adoptării euro. 

În prezent această ţară din Peninsula Balcanică se confruntă cu un deficit bugetar de  

9,4 % din PIB, şi o datorie externă ce a ajuns la cote uluitoare 113, 4 % din Produsul Intern Brut. 

Cu toate acestea unii specialişti susţin că este imposibil ca o ţară din zona euro să intre în 

faliment. Problemele Greciei ar fi numeroase, printre care şi economia subterană foarte bine 

dezvoltată mai ales în zona turistică, principală sursă de venit. Realizând o analogie, se poate 

afirma că şi România se confruntă cu o astfel de problemă răspândită însă mult mai uniform, în 

toate zonele economice. 

 Un alt stat din zona euro care se află într-o situaţie îngrijorătoare este Portugalia. 

Problemele au început la sfârşitul anului precedent şi s-au extins până în momentul de faţă, 

ratând astfel ieşirea din recesiune pe care deja unele din statele Uniunii au demarat-o.  

 Măsurile de austeritate propuse de Guvernul Socrates au fost respinse de către 

Parlament, ca atare, Portugalia  a devenit primul stat din zona euro cu o economie marginală. 

Urmarea a fost scăderea cotelor la burse, precum şi deprecierea euro în raport cu dolarul 

american. Se preconizează că statul iberic ar avea nevoie de un împrumut de 70 de miliarde de 

euro.  

 În opinia mea, singura măsură salvatoare este prevenţia. Ca atare, este necesară existenţa 

unui sistem de control financiar bine gândit şi pus la punct, astfel încât să fie evitată pe cât 



REVISTA DE ESEURI ŞI COMENTARII POLITICE   NR. 4 / 2011  

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 

UNIVERSITAREA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”  

   

13 

 

posibil evaziunea fiscală. Încurajarea mediului privat, prin reducerea fiscalităţii determină în 

primul rând scoaterea antreprenorilor din zona ”neagră” a economiei, precum şi crearea de noi 

locuri de muncă, şi deci reducerea şomajului. O altă măsură necesară este eradicarea asistenţei 

sociale în cazurile de incompatibilitate cu statutul de asistat social.  

 Un sector care necesită maximă atenţie este educaţia, încurajarea ei, precum şi 

modernizarea sistemului într-un mod corect, crează forţă de muncă tânără şi competentă.  

 Revenind la moneda euro, nu cred că economia românească este pregătită pentru aderarea 

la zona monedei unice. În primul rând pentru că nu îndeplineşte toate criterile necesare, iar în al 

doilea rând, deoarece, România este încadrată în zona economică marginală tocmai datorită 

neaplicării măsurilor menţionate anterior. 

 În loc de concluzie propun lecturarea opinei unui specialist în economie, reprezentant al 

elitei intelecutale tinere :  Ajustările bugetare dureroase, mai ales în zona prestaţiilor sociale, 

 s-au legitimat politic prin sloganul „reforma statului” şi construcţia unui stat minimal de 

concepţie neoliberală. În practică, însă, acest demers nu a fost însă însoţit şi de o relaxare 

fiscală corespunzătoare, stimulatoare, mai ales în zona taxării muncii, de o liberalizare reală a 

unor servicii sau încredinţarea unor lucrări de infrastructură către piaţă.  

            Pe termen scurt, există soluţia ca obiectivele creşterii economice, ale finanţării 

deficitului bugetar şi al retragerii treptate a statului din economie să poată fi realizate prin 

valorificarea unor active şi acţiuni încă importante deţinute de statul român.  

De asemenea, nu putem vorbi despre consolidare fiscală reală în condiţiile unei toleranţe 

faţă de nivelul arieratelor foarte mari acumulate în economie.  

         Pe termen lung, politicile macroeconomice trebuie să vizeze realizarea echilibrului 

economic general, o creştere economică sustenabilă pe termen mediu şi lung, în scopul realizării 

convergenţei reale, fie că ea va fi exprimată în creşterea P.I.B. per capita, reducerea costurilor 

cu forţa de muncă, reaşezarea ponderii ramurilor economiei naţionale în formarea P.I.B. sau 

gradul de deschidere al economiei româneşti.
1
  

 

                                                           
1
 Catrina, Lucian, Povara datoriei publice în economiile emergente în Sfera Politicii, nr. 156, Bucureș ti 
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Educaţia, cheia succesului 

Silvia Rotaru 

Facultatea de Ştiinţe Politice 

Anul I, Grupa II 

 

 Dacă în cadrul unui sondaj de opinie s-ar pune întrebarea: ” Ce reprezintă tineretul 

pentru dumneavoastră? ”, sunt convinsă că cei mai mulţi cetăţeni vor răspunde ”viitorul”, ”noul”, 

”modernitatea”, etc.   

În principiu sunt de acord cu acest răspuns, însă, cred că uneori această asociere a 

tinerilor cu schimbarea se extinde poate prea mult la nivelul mentalităţii colective, cel puţin în 

spaţiul autohton. 

Este de necontestat faptul că, tineretul este mai predispus la reuşită, la iniţiative, la 

performanţă, datorită entuziasmului şi idealismului specific vârstei. Însă fără a fi conservatoare, 

consider că un rol fundamental în formarea tânărului îl are educaţia. Cu alte cuvinte, aceasta este 

cea care contează. De aici pleacă atât dorinţa şi ambiţia de a realiza lucruri măreț e, cât şi  

indiferenţa. Contează în primul rând mediul familial şi educaţia primită în cadrul acestuia, iar în 

al doliea rând, doar ca ordine cronologică nu ca importanţă, educaţia asimilată în timpul studiilor 

fie ele primare, gimnaziale, liceale, universitare, sau postuniversitare. Ca atare, contează foarte 

mult ”mâinile” care modelează personalitatea tânărului: profesorul. Aşadar avem nevoie de un 

sistem de învăţământ centrat mai mult pe dascăl, fără însă a uita de nevoile elevului, studentului, 

etc. Un stat care îşi preţuieşte profesorii este un stat care va avea un tineret educat, cult şi 

competent. 

Imaginea care s-a creat cu privire la indiferenţa tânărului, nu este nepărat adevărată, atât 

timp cât muzeele, teatrele, universităţiile şi bibliotecile sunt pline de tineri dornici de afirmare. 

Ceea ce am constatat este o mai mare pasivitate în rândul cetăţenilor de vârsta a treia cu privire la 

viaţa politică actuală. O bună parte din această categorie şi-a pierdut încrederea în instituţia 

votului şi  nu numai. 
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Dacă însă s-ar confirma o pasivitate crescută în cazul tinerilor, aceasta poate reflecta lipsa 

încrederii în instituţiile statului care este de altfel un fenomen global, instabilitatea sistemului 

educaţional românesc, precum şi scăderea nivelului de trai. Evident aceasta ar putea fi combătută 

prin măsuri reale pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, prin educaţie eficientă şi  printr-un sistem 

de învăţământ care să redea demnitatea profesorului. 

Există foarte mulţi tineri idealişti implicaţi în diferite organizaţii non-guvernamentale,  

care se luptă pentru diferite cauze, ecologiste, studenţeşti, politice, şi aşa mai departe. De 

asemenea un număr considerabil este atras în rândul grupărilor politice de tineret (TSD, TNL, 

OTPDL, etc.). Ei constituie în fond inima partidului respectiv, tot ceea ce presupune munca de 

partid fiind realizată prin intermediul şi cu ajutorul lor. Cu alte cuvinte, politicienii, se sprijină pe 

tineri pe care îi polarizeză în jurul lor, îi formează, şi ei devin cu timpul viitorii oameni politici, 

consilieri, adică urmaşii lor, promotori ai ideologiilor şi doctrinelor politice. De cele mai multe 

ori, tinereţea este asociată neputinţei, lipsei de experienţă, de cunoştinţe, dar în realitate toate 

aceste lucruri se dobândesc nu doar datorită înaintării în vârstă, ci şi ambiţiei personale de a te 

realiza pe plan intelectual şi profesional, capacităţii de învăţare, deci inteligenţei precum şi 

caracterului. 

Însă actualmente, România se confruntă cu o situaţie regretabilă, şi anume cea a 

emigrărilor masive mai ales a tinerilor, spre Occident, în căutare de locuri de muncă bine 

remunerate. Astfel se pierd foarte buni medici, informaticieni, arhitecţi, ingineri,etc. Acest fapt 

duce nu doar la îmbătrânirea populaţiei, şi la probleme de factură economică, ci mai ales la o 

pierdere a valorilor şi a potenţialelor performanţe pe care aceşti tineri le pot realiza. 

Nu cred că schimbarea poate fi realizată doar de o singură facţiune, ci ea trebuie să plece 

din toate categoriile sociale, din conştiinţa fiecărui cetăţean. Spiritul civic, dacă nu este nativ, 

trebuie format în cadrul unui sistem instituţional bine gândit şi reglementat, astfel încât fiecare să 

îşi cunoască cel puţin drepturile şi obligaţiile şi deci să se revolte atunci când acestea sunt 

încălcate. 
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Tineretul, apatie, indiferenţă, stagnare? 

Adrian – Cosmin Canae 

Student anul I 

Facultatea de Şiinţe Politice 

  

Activitatea şi indiferenţa, două concepte opozabile în percepţia cotidiană, dar care nu se 

exclud unul pe celalalt, coexistă încă din Antichitate, termenii provenind din limba latină. 

 Astfel, avem indifferentia, definit azi ca stare, atitudine a celui indiferent, lipsă de interes 

faţă de cineva sau de ceva, nepasare, impasibilitate şi activitas-atis, cu accepţiunea cotidiană de 

ansamblu de acţiuni fizice sau spirituale desfăşurate în vederea obţinerii unui rezultat. 

 În ceea ce priveşte tineretul, componenţă socială definită în mod curent prin curaj, spirit 

de aventură şi vervă, presupune într-o viziune clasică, implicare şi entuziasm, deci activitate şi 

nicidecum indiferenţă. Totuşi societatea zilelor noastre a demonstrat însa, opinii divergente în 

acest sens, fiindcă tinerii de azi numai resimt nevoia implicării, manifestă atitudini apatice, o 

acceptare viscerală care nu întrevede progres, ci mai degrabă posibilitatea evidentă a unei 

stagnări. 

 Totodată, societatea actuală poate constitui un factor pentru acest mod de a fi, de a exista, 

de a gândi, deoarece nivelul de trai, lupta pentru bani şi nevoia de a prospera prin mijloace 

uşoare şi rapide, cât şi abaterea constantă de la instruirea riguroasă, conduc la indiferenţa 

tinerilor faţă de activitate şi dezvoltarea unui curent progresist respectiv la activităţile acestora 

care au ca temă centrală confortul şi lipsa efortului personal. 

 Tinerii au propria lor identitate, propria personalitate. Deşi singurul criteriu la care se 

raportează este vârsta, ei sunt totuşi deosebiţi, fiecare în felul său cu aptitudinile sale şi instruirea 

sa. În marea lor majoritate ei îşi aleg din societate unele modele de urmat pe care încearcă să le 

copieze sau cel puţin să ia din ele anumite caracteristici. 
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Dacă reperele sunt bune, atunci şi tinerii vor reuşi mai facil şi mai repede în ţelurile pe 

care şi le-au propus să le urmeze. 

 Ca şi ceilalţi membrii ai societăţii (copii, adulţi sau bătrâni), tinerii ar trebui să respecte 

normele de convieţuire socială şi morală precum şi regulile de comportament. Potrivit gradului 

de pregătire şcolară, o parte din ei le-a adoptat şi încearcă sa le respecte.  

O altă parte este indiferentă la acestea, nepunând un mare accent pe respectarea lor sau le 

ignoră cu desăvârşire. 

 De asemenea, putem să vorbim de nivelul de instruire al tinerilor atunci când au loc 

alegeri electorale. Mulţi dintre ei au înţeles importanţa exprimării votului, faptul că ei au 

posibilitatea să aleagă pe cei consideraţi a fi cei mai potriviţi să le reprezinte interesele. Alţii sunt 

indiferenţi în faţa scrutinului neconsiderându-l foarte important, preferând să facă orice altceva 

decât să meargă să-şi exprime dreptul de vot, iar fenomenul absenteismului în rândul societăţii 

tinere din păcate a luat amploare. 

 Putem menţiona că în România datorită crizei economice acute, lipsei locurilor de muncă 

sau remunerarea slabă, nesiguranţa pentru viitorul lor, costul ridicat al achiziţionării unei locuinţe 

sunt  motive pentru care majoritatea populaţiei tinere a preferat să plece din ţară către ţinuturi din 

ce în ce mai îndepărtate, de multe ori chiar cu preţul vieţii sau al şubrezirii sănătăţii. Deşi mulţi 

tineri au fost activi şi receptivi, de acestă dată societatea a fost indiferentă, nu a putut şi nu a dorit 

să se implice mai mult în soluţionarea problemelor lor. 

 Probabil că dacă societatea civilă avea mai multă aplecare spre tineri nu se ajungea aici. 

Nu putem încheia acest articol, fară a menţiona că tinerii de azi trăiesc într-o eră informatizată, 

adaptată la condiţiile societăţii actuale. Datorită acestui fapt intervine o răcire între contactele 

interumane precum şi o oarecare indiferenţă în procesul colaborării cu semenii săi. 
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Tinereţea, între competenţă şi neputinţă 

Johanna Voicu 

Studentă Anul I 

Facultatea de Ştiinţe Politice 

  

Tineretul reprezintă cea mai instabilă şi influenţabilă latură a societăţii, deşi aceasta 

proiectează totodată şi viitorul comunităţii. Având în vedere că tinerii sunt în proces de formare 

acumulând informaţii din toate grupurile sociale din care fac parte (de exemplu familie, şcoală 

sau locul de muncă), activitatea acestora, precum şi implicarea lor în orice domeniu sunt limitate 

atât de ei inşişi, cât şi de indivizii care deţin puterea şi au capacitatea de a influenţa decizii 

importante. 

Când ne referim la tineret şi societate, ne putem gândi la societatea civilă, care are rolul 

de a contrabalansa puterea instituţiilor statului. Acest subiect este destul de complex, întrucât 

societatea civila este alcătuita şi din organizaţii non-guvernamentale, care la rândul acestora 

implică şi grupuri organizate de tineri.  

Prin urmare, există atât tineri care se implică in fapte sociale, cat si tineri indiferenţi. 

Această ultimă categorie este caracterizată în mare parte de tineri care nu sunt interesaţi efectiv 

de evoluț ia sau schimbările care se produc sau nu în comunitatea în care trăiesc, tineri care 

consideră că oamenii cu influenţă acaparează puterea iar aceştia dintâi sunt inlăturaţi cu foarte 

mare uşurinţă. 

 Din punctul meu de vedere, acest mod de a gândi este eronat. Consider că dacă tânărul 

sau individul respectiv este competent în domeniul său, are un scop bine definit şi crede în ceea 

ce face, succesul său este intr-o masură mai mică sau mai mare garantat. Această fluctuaţie 

depinde, evident, de mai multe condiţii, conjucturi. 

 Un alt argument pe care l-ar putea folosi tinerii indiferenţi ar fi că aproape în orice 

domeniu, în orice firmă şi în orice instituţie, condiţia principală pentru angajare este experienţa. 

Este evident că un tânăr recent absolvent al unei universităţi spre exemplu, nu a avut posibilitatea 
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de a acumula experienţă. Acest lucru este valabil şi în cazul asociaţiilor şi organizaţiilor susţinute 

de tineri (vezi Partidul Verde, Y.A.P. - Youth Action for Peace – Romania, etc), reţele şi alte 

structuri non-guvernamentale care nu sunt foarte sprijinite, conturate sau comercializate pentru a 

fi accesibile pentru orice tânăr din cauza faptului că sunt organizaţii create de tineri, aceştia fiind 

vazuţi ca niste indivizi fără “greutate”.  

 În concluzie, acest subiect nu trebuie generalizat deoarece există atât tineri implicaţi în 

activităţi sociale, cât si tineri indiferenţi din diferite motive.  
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Tineretul şi răspunderea civică 

Mihai George Pascu 

Student anul I 

Facultatea de Ştiinţe Politice 

 

 În cadrul scenei politice actuale, majoritatea personalităţilor mediatizate sunt deja trecute 

de prima tinereţe, aşa că multă lume consideră că tinerii trebuie să “capete experienţă” pentru a-

şi putea începe viaţa politică. 

 Este adevarat că pentru a fi politicieni excepţionali trebuie să ne terminăm studiile din 

cadrul ciclului de licenţă, master, doctorat şi post-doctorat, dar acestea nu exclud posibilitatea 

începerii vieţii politice la o vârstă fragedă. 

 Tineretul reprezintă principala clasă socială ce efectuează munca de jos a politicienilor, 

ce acţionează în cadrul campaniilor electorale, dar şi în afara acestora pentru influenţarea 

opiniilor cetăţenilor. 

 În România, toate partidele importante din cadrul scenei politice, deţin organizaţii cu 

limita de vârstă, pentru tineret, femei, şi chiar studenţi. 

 Indiferenţa, ignoranţa, neprezentarea la vot nu ne ajută decât să arătam că nu avem niciun 

pic de raspundere civică, că-i lăsăm pe ceilalţi să ne decidă viitorul şi că nu avem niciun cuvânt 

de spus. 

 După părerea mea cei care consideră că tinerii nu trebuie să se implice în viaţa politică şi 

nu merg la vot sunt mai vinovaţi decât cei care fac greşeli din clasa conducătoare şi nu ar trebui 

să aibă dreptul să se plângă, atât timp cât nu işi exercită un drept fundamental, simbol al 

democraţiei. 

 Sper ca toţi cei care au ales să urmeze studiile în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Politice, vor 

deveni viitoarea clasa politică a României, vor ajuta la schimbarea mentalităţii, vor diminua 
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gradul de corupţie, vor ajuta ţara să ajungă o putere economică în cadrul Europei de Est şi un 

actor principal în planul decizional al Uniunii Europene. 
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Tinerii, actori în devenire pe marea scenă politică 

Roxana Enăşel 

Studentă anul I 

Facultatea de Ştiinţe Politice 

 

Sondajele şi barometrele de opinie realizate în ultimul deceniu în România au relevat 

aspecte importante şi, totodată, îngrijorătoare: participarea la viaţa politică a indivizilor, votul în 

cunoştinţă de cauză, identificarea cu un partid politic, un grad înalt de informare politică, sunt 

încă rarităţi. 

 Setul de credinţe şi comportamente care influenţează astăzi societatea românească îşi are 

originea în perioada comunistă. Valorile formale ale comunismului au generat un compromis 

comportamental. Impuse prin mijloacele ideologiei ( partid unic, propagandă, poliţie politică ), 

aceste valori s-au inserat fără a întâmpina vreo rezistenţă.  

În acest context, regimul comunist român a reuşit, printr-un monopol absolut asupra 

societăţii, să modifice percepţia asupra politicii (,,Societatea românească este puternic marcată de 

o cultură tradiţională, derivată într-o mare măsură din izolarea din perioada comunistă” ).
2
 

 Acelei părţi a societăţii româneşti care a cunoscut şi a trăit destul de mult timp şi în 

perioada comunistă îi este destul de dificil să înţeleagă ce implică cu adevărat trecerea de la un 

regim nedemocratic la unul democratic. 

Indivizii nu ştiu sau nu sunt pregătiţi să accepte că rolul lor în acest regim trebuie să fie 

unul activ, că implicarea în luarea deciziilor care îi privesc este benefică şi necesară şi mai ales 

că statul nu este răspunzător în totalitate de bunăstarea populaţiei.  

 Prezenţa din ce în ce mai scăzută la vot a cetăţenilor români în ultimii ani este o dovadă a 

atitudinii pasive a acestora faţă de viaţa politică. Această scădere a ratei de participare la alegeri 

                                                           
2
 Sandu Dumitru, Spațiul social al tranziției,Polirom,1999 apud, Pîrvulescu Cristian, Ştiința Politică, ProUniversitaria, 

2006 
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este determinată de convingerea indivizilor că toţi politicienii sunt hoţi şi corupţi şi că niciunul 

nu merită să ajungă la putere. 

 Accentul trebuie pus pe tinerii români, care să conştientizeze importanţa implicării lor în 

sfera publică. Organizaţiile non-guvernamentale, fundaţiile şi asociaţiile sunt instituţii ale 

societăţii civile, care permit cetăţenilor participarea la viaţa publică.
3
 

 Prin educaţie, atitudinea tinerilor faţă de politică poate fi schimbată. Astfel, ar trebui 

create noi discipline comune de studiu, care să le fie predate elevilor încă din şcoala generală. 

Aceste discipline îi vor ajuta să înţeleagă corect cum funcţionează statul, ce este democraţia, care 

le sunt drepturile şi obligaţiile în calitate de cetăţeni şi, totodată, să le stârnească interesul de a se 

implica în viaţa politică. 

 Tinerii care sunt membri ai unor partide politice nu trebuie să se mulţumească să împartă 

pliante şi să lipească afişe în timpul campaniilor electorale, ci trebuie să îşi dorească să ajungă, 

prin dezvoltarea abilităţilor şi îmbogăţirea permanentă a cunoştinţelor, în locul ,,celor mari”, care 

se află în fruntea statului.  

 Mass-media, datorită impactului puternic pe care îl au asupra opiniei publice, trebuie să 

informeze continuu cetăţenii cu privire la mijloacele legale de care dispun aceştia pentru a se 

implica în viaţa politică. 

 Constituţia României stipulează în articolul 74 că cetăţenii au dreptul la iniţiativă 

legislativă, cu excepţia problemelor fiscale, celor cu caracter internaţional, amnistia şi graţierea.
4
 

                                                           
3
 Conform Fundației pentru Dezvoltarea Societății Civile, peste 26% din cetățenii României declară că au încredere 

în organizațiile non-guvernamentale, iar 6% dintre ei au foarte multă încredere. 50% dintre cetățeni sunt sau au 

fost membri ai cel puțin unei organizații, iar 23% fac parte din ONG-uri, altele decât sindicate, asociații de 

proprietari, partide politice. 

 
4
 Cetățenii care îşi manifestă dreptul la inițiativă legislativă  ( cel puțin 100 000 de cetățeni cu drept de vot ) trebuie 

să provină din cel puțin un sfert din județele țării, iar în fiecare din aceste județe, respectiv în municipiul Bucureşti, 

trebuie să fie înregistrate cel puțin 5000 de semnături în sprijinul acestei inițiative. 
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 Cetăţenii români au, de asemenea, posibilitatea de a se implica în procesul decizional la 

nivel european.  

Pe lângă alegerea în mod direct a membrilor Parlamentului European şi petiţiile adresate 

aceleiaşi instituţii, de la 1 decembrie 2009, orice cetăţean al Uniunii Europene  

(deci şi al României) poate iniţia o propunere de acţiune în domenii de competenţă ale acesteia 

şi, cu suportul a cel puţin 1 milion de semeni ai săi, poate obliga Comisia Europeană să înceapă 

procedurile legislative necesare adoptării propunerii. 

 Personal, consider că o implicare activă a cetăţenilor la viaţa politică ar diminua libertatea 

de decizie de care dispun astăzi conducătorii României şi abuzul de putere de la nivel înalt. De 

asemenea, sunt de părere că cetăţenii care nu participă la vot nu sunt îndreptăţiţi să critice sau să 

atace deciziile celui ales. 

 Societatea românească mai are nevoie de o perioadă de timp pentru a conştientiza rolul 

esenţial pe care îl are în cadrul unui regim democratic, România fiind un stat democratic tânăr, în 

comparaţie cu Statele Unite ale Americii sau Franţa.  
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Studenţi, deschideţi uşa către democraţie! 

Mihai George Pascu 

Student anul I 

Facultatea de Ştiințe Politice 

 

Oare putem vorbi de elită politică actuală, 

Dăcă măsurile adoptate de ei ne bagă în boală, 

Dar, nici nu ne mai putem interna, că nu avem spitale, 

Ne dezorganizăm de parcă am fi formaţiuni prestatale, 

Să mai vorbim oare de corupţie, 

Când politicienii ar trebui să-şi facă la buzunare liposucţie, 

Se gândesc mereu doar la avuţie, 

De le-ar curge banii-n vene, ar avea hemoragie, 

Aşadar unde mai avem democraţie, 

Dacă nu dăm doi bani pe studii şi meritocraţie, 

Pentru a putea schimba lumea există doar un antidot, 

Să ne schimbăm mentalitatea şi să mergem la vot, 

Să nu mai permitem atâtea încălcări constituţionale, 

Să facem mai multe reforme industriale sau agrare, 

Să ne respectăm pe noi înşine şi pe cei din jur, 

Să ne aclamăm drepturile doar cu bun augur, 

Pe cei bogaţi să nu-i mai idolatrizăm, 

Şi pe cei ce s-au sacrificat să nu-i uităm. 
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De ieri, de azi, de mâine, pentru totdeauna 

Manuela Chircu 

Studentă 

Facultatea de Ştiinţe Politice 

 

Începutul anului şcolar, sau mai bine zis începutul anului universitar, pentru a evidenţia  

noua etapă a vieţii în care ne-am aventurat, a fost cu siguranţă un lucru inedit pentru fiecare 

dintre noi, foşti liceeni deveniţi proaspeţi studenţi, ’’boboci’’ în termeni populari. 

Am păşit plini de entuziasm pe treptele instituţiei alese şi am privit curioşi la prezent, 

făcându-i o comparaţie pasageră cu trecutul. Spun comparaţie pasageră, deoarece nu ne-a fost 

greu să ne obişnuim cu un vis pornit spre împlinire totală. Dacă până acum am urmat diverse 

profile fără a avea certitudinea că reprezentau domeniul potrivit fiecăruia, ne-am bucurat mult 

pentru că în sfârsit am putut alege. Am ales după placul sufletului, cu puterea minţii şi prin 

curajul căpătat prin experienţa dobândită odată cu înaintarea în vârstă. Am ales ”Universitatea 

creştina Dimitrie Cantemir” si suntem dispuşi să ne asumăm consecinţele acestui fapt.  

 Pentru că ne inspirăm  din ceea ce trăim, din ceea ce vedem sau auzim în povestirile 

altora, le suntem recunoscători  în primul rând părinţilor pentru susţinere permanentă şi 

îndrumare, iar în al doilea rând celorlalte aspecte care au facilitat drumul nostru: credinţă in 

Dumnezeu, şansă, noroc, etc. 

 Pentru mine, Dimitrie Cantemir reprezintă, pe lângă memorabilul istoric care a marcat 

epoci si vieţi, locul în care mi se permite accesul spre ”libertatea de a deveni”. Dimitrie Cantemir 

este asemenea unei carţi mari, alcatuită dintr-un număr infinit de pagini ce conţin informaţii 

referitoare la tot ceea ce mi-am dorit să citesc vreodata. Iar tot ce trebuie să fac pentru a-mi 

atinge scopul este să caut, să descopăr, să găsesc şi să reţin, să-mi însuşesc toate detaliile 

viitorului meu. Cu alte cuvinte, să muncesc plăcut. 
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Societatea... 

 

Din punctul meu de vedere, societatea defineşte un termen complex care a stat, stă şi va 

sta mereu la baza aspiraţiilor oricărui tip uman. Creştem privind-o pe stradă, urmărind-o la 

televizor, ascultând-o la radio, citind-o în ziare şi reviste. Ne imaginăm momentul în care vom 

putea cu adevarat să vizităm această mult ravnită ” cameră de zi a vieţii” numită societate si ne 

dezvoltăm abilitaţile pentru a ne putea integra cât mai repede, pentru a putea rămâne cât mai 

mult în lumina atotputernică a acesteia. 

 Desigur, părerile diferă întotdeauna şi probabil că viziunea celorlalţi ar privi poate mirata 

la viziunea mea, insă cu toţii conchidem asupra unui fapt, şi anume dorinţa de a fi parte 

consistentă a acestei destul de controversată societate. 

 Universitatea Creştină ”Dimitrie Cantemir” deţine una dintre cheile acestui spaţiu vast, 

deţine o posibilitate  pe care o putem multiplica şi impărtaţii tuturor celor care doresc să-i 

accepte sfaturile.   

 Noi, generaţia de astazi, vrem mult. Partea bună a dorinţei noastre este că si ceea ce 

putem face noi este tot mult. În curând, societatea ne va putea primi cu braţele deschise, fiind 

suficient de pregătiţi pentru a-i asigura continuitatea  şi pentru a o conduce spre eternitate. 

  

Puterea umană... 

 

Viaţa este cel mai valoros dar oferit vreodată de cineva cuiva, în cazul de faţă oferit nouă 

de către Dumnezeu. Reprezintă o şansă unică pe care nu o întâlneşti nicăieri de două ori, precum 

oamenii. Noi oamenii suntem fiinţe ce dispunem de puteri nemăsurabile. Este necesar să tindem 

spre frumos pentru a ne fi exploatat la maxim calităţile dobândite prin naştere. Astăzi, societatea 
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se bucură de acest potenţial, iar dacă va ştii să-l fructifice, oamenii noştrii vor deveni frumoşi cu 

adevărat. Toţi oamenii secolului XXI pot fi frumoşi atât în prezent, cât şi în viitor! 

 Dispunem de istorie, de experienţa trecutului strămoşilor noştrii, avem baze mult prea 

puternice pentru a permite timpului să treacă şi atât. Noi avem datoria de a opri timpul de fiecare 

dată când îl întâlnim sau când acesta ne întâlneşte, pentru a-l îmbrăţişă cu daruri importante, 

memorabile, construite cu acţiunile şi faptele noastre.  

Viaţa ne propune o adevărată provocare şi trebuie să recunoaştem că suntem mari adepţi 

ai provocărilor. Ne plictisim repede de aspectele cunoscute, tindem spre necunoscut şi visăm la 

nou. Încă din cele mai vechi timpuri omul, prin natură lui, a aspirat întotdeauna spre mai mult. A 

luptat veşnic pentru evoluţie reuşind să o atingă, mai devreme sau mai târziu. Din fericire, 

această caracteristică s-a transmis din generaţie în generaţie, a fost răspândită cu abundenţă 

asupra tuturor şi deseori este întâlnită sub numele de ”ambiţie”.   

Atât timp cât suntem apţi din punct de vedere fizic, moral şi spiritual nu găsesc o scuză 

plauzibilă pentru cei care se dau la o parte din faţă vieţii, pledează în victime sau se ascund după 

fel şi fel de motive neîntemeiate pentru a renunţa la luptă.       

  Averea nemăsurabilă de care dispunem ne transformă cu adevărat în comori ale societăţii 

şi asta trebuie adus la cunoştinţa fiecăruia. Potenţialul, ambiţia, sentimentele sincere, credinţa şi 

gândurile îndrăzneţe pe care suntem dispuşi să le investim în ”societatea de azi” ne dau dreptul 

de a aştepta totul de la ”societatea de maine”.  

   

Comunicarea... 

 

Sunt de părere că noi, studenţii de la specializare Relaţii publice şi Comunicare, avem un 

real avantaj în faţa celorlaţi, se poate să aflăm oarecum  mai repede secretul unui progres rapid 

de durată. Îi suntem dedicaţi meseriei noastre de comunicatori ai secolului XXI prin folosirea 

tuturor resurselor cu care suntem înzestraţi.  
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Comunicarea este o artă. Prin prisma semnelor, cuvintelor folosite corect şi eficient, 

putem deveni artişti demni de urcat pe scenă societăţii. Ca şi când am fi la teatru, ca şi cum am fi 

actori angajaţi la teatrul vieţii.  

   

Concluzii 

 

Ne plac cuvintele, avem credinţă, sentimente sincere şi gânduri frumoase. Pe scurt, 

deţinem bogăţia care ne face puternici.  

Mâine? Ziua, societatea de mâine? Sunt binevenite să ne surprindă. Prin felul în care vom 

răspunde provocărilor, şi noi la rândul nostru vom surprinde.  

Deşi poate părea că ne învârtim în jurul aceluiaşi subiect, lucrurile se deosebesc mult 

unul de celălalt. Fiecare detaliu este important pentru o evoluţie de succes.   

   

   

Ce pot face eu poţi face şi tu, şi ei. Noi putem face totul!  
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Junimea şi junimismul 

Silvia Rotaru 

Studentă 

Facultatea de Ştiinţe Politice 

 

Tinerii care au schimbat istoria... 

 

 

Junimismul în context istoric 

Transformările apărute ulterior Revolutiei de la 1848, s-au derulat într-un ritm altert şi 

aveau ca finalitate „alinierea la spiritul veacului”, adică aducerea societăţii româneşti pe aceeaşi 

treaptă culturală, politică şi socială, cu Occidentul. Elita naţionalistă prin intermediul Revoluţiei 

de la 1848, şi–a văzut idealurile concretizate, în „Proclamaţia de la Islaz”, care a constituit 

scheletul primei Constituţii româneşti, cea de la 1866 şi care a creat naţiunea româna.Se vor 

contura doua curente de gândire politică, conservatorismul şi liberalismul. 
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Angajarea societăţii româneşti pe drumul modernizării era o necesitate conştientizată de 

întreaga opinie publică, dar modalităţiile şi ritmul de alegere al acestui obiectiv au dezlănţuit 

pasionate discuţii.
5
 

La începutul celei de-a doua jumătaţi a secolului al XIX –lea, ia naştere un nou tip de 

gândire , „junimismul”. 

Societatea „Junimea”, a reprezentat o importantă mişcare ideologică şi culturală. Aceasta 

a fost creată cu scopul progresului cultural şi politic al societăţii româneşti prin aducerea in prim-

plan a unei elite de tip conservator, care va crea pentru ţară. 

Junimea a fost fondată in anii 1863-1864, de către Titu Maiorescu, Vasile Pogor, P.P. 

Carp, Th. Rosetti şi Iacob Negruzzi, la Iaşi. Aceştia au criticat generaţia de la 1848, deoarece o 

considerau a fi vinovată din perspectivă  morală de introducerea în societatea românească a unor 

modele noi, occidentale, care nu erau în concordanţă cu mentalităţiile vremurilor, şi nu respectau 

nivelul de dezvoltare istorică, culturală si politică al poporului român.
6
 Acest fapt este explicat de 

Titu Maiorescu in articolul său din 1868 “În contra direcţiei de astăzi în cultura română”: 

“Înainte de avea public iubitor de ştiinţă noi am fondat jurnale politice şi reviste literare,astfel am 

falsificat şi dispreţuit jurnalistica,înainte de a avea învăţători săteşti am facut şcoli prin sate şi 

înainte de a avea profesori capabili,am înfiinţat universităţi şi am falsificat instrucţiunea publică, 

înainte de a avea o cultura crescută peste marginile şcolilor am facut atenee române şi asociaţiuni 

de cultură, şi am depreciat spiritul de societati literare,înainte de a avea umbră măcar de 

activitate ştiintifică originală, am facut Societatea Academică Română[..], înainte de a avea un 

singur pictor de valoare am facut Şcoala de Belle – Arte, înainte de a avea o singură piesă 

dramatică am fondat Teatrul Naţional, şi am depreciat şi falsificat toate aceste forme de cultură. 

În aparenţă romanii posedă astăzi întreaga civilizaţie occidentală: avem politică şi ştiinţă, avem 

jurnale şi academii,şcoli si literatură, muzee, conservatoare, avem teatru, avem chiar o 

Constituţie, dar în realitate toate acestea sunt produse moarte, pretenţii fără fundament, stafii fără 

trup, iluzii fără adevăr.[...]Singura clasă reala la noi este ţăranul român.”
7
 

                                                           
5
 Florin, Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român,Ed.Univers Enciclopedic, Bucureşti,2002, pg. 236 

6
 Drăgulin, Sabin, Rădăcinile teoretice ale tradiţionalismului românesc la junimişti, semănătorişti, poporanişti şi 

socialişti. O istorie a ideilor politice, Sfera Politicii, nr. 153, Bucureşti 
7
 Maiorescu, Titu,” În contra direcţiei de astăzi în cultura româna”, Critice, Bucureşti, 1874, pg.328 
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Acesta fragment tipic maiorescian va sta la baza întregii activități a societății, va constitui 

fundamentul gândirii politice si culturale junimiste, iar principiul „ritmului lent”, va apărea în 

toată critica precum un laitmotiv. 

Societatea s-a putut ridica pe fondul detronării lui Alexandru Ioan Cuza, astfel principiile 

junimiste s-au putut infiltra şi în politica românească prin aducerea la putere a unor junimişti 

convinşi. 

După abdicarea domnitorului locotenţa domnească îi încredinţează lui Carp funcţia de 

secretar intim, primind curând şi o delicată misiune diplomatică; de a sonda opinia anturajului lui 

Napoleon al III-lea în legatura cu chemarea pe tron a unui Hohenzollern iar, Pogor a devenit 

prefect de Iaşi. 
8
Datorită amestecării celor doi, toată societatea Junimea a fost considerată 

implicată, deşi Maiorescu, fraţii Negruzzi, Racoviţă şi Mandrea refuzaseră colaborarea, iar Th. 

Rosetti era partizanul lui Cuza.
9
 

 Aşadar, la 11 februarie 1866, domnul Cuza este înlăturat de la putere sub acţiunea 

“monstruoasei coaliţii”, a liberalilor şi a conservatorilor şi este înlocuit  cu principele Carol I din 

dinastia Hohenzollern – Singmaringen, care depunde jurământ pe 10 mai.
10

 

 

 Junimismul literar şi cultural 

 

Înainte de a studia junimismul din perspectivă politică, este necesar să amintim că 

“Junimea” s-a înfiinţat ca o societatea literară ce nu îşi propunea pătrunderea în sfera politică.   

Deşi majoritatea componenţilor ei aveau aproximativ aceleaşi viziuni politice, existau şi 

dizidenţi ca de exemplu George Panu, care după o perioadă de activism junimist a trecut pragul 

spre liberalism. 

                                                           
8
 Emisiunea Bucureș ti, strict secret, Realitatea TV, 16 aprilie 2011, realizator Stelian Tănase, documentare : Sabin 

Drăgulin 
9
 Ornea, Zigu, Junimea şi Junimsmul,Ed. Eminescu, 1985, pg. 219 

10
 Radu, Alexandru, Buti, Daniel, Sistem politic românesc, Prouniversitaria,Bucureşti, 2010, pg.7-8 
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Junimismul nu a fost un curent literar in sine, ci s-a remarcat prin impunerea unor norme, 

prin teoretizarea a ceea ce ar trebui să fie literatura română. Junimiştii au creat sub influenţa 

romantismului târziu.  

 După George Călinescu “Junimea n-a fost decât o reuniune întâmplătoare de oameni cu 

multe aspiraţii comune, dar despărţiţi de o infinitate de atitudini personale.
11

Aceasta cultiva 

ironia şi admitea anecdota.
12

 

Aşadar, societatea “Junimea” ia naştere ca o asociaţie liberă, bazată pe comunitatea de 

idei a unor tineri întorşi de la studii din străinătate, majoritatea din Germania. Deviza acestora 

era “Intră cine vrea, rămâne cine poate”. Cu alte cuvinte criteriile necesare pentru a face parte din 

această grupare erau destul de severe. Seriozitatea, inteligenţa, talentul creator, colegialitatea, 

dorinţa de a realiza lucruri măreţe şi tinereț ea sunt calităţi indispensabile pentru un junimist.  

 Spiritul critic este prezent în toate domenile abordate, şi propunea respect pentru adevăr 

în cercetarea limbii şi a istoriei, rigoare şi raţiune, promovând gustul pentru clasic şi academic. 

De necontestat este contribuţia majoră pe care junimiştii au avut-o în literatura autohtonă, 

aproape inexistentă până în acel moment. Maiorescu s-a preocupat continuu de ortografia limbii 

române, şi a militat împotriva exceselor neologice îndeosebi a termenilor şi unităţilor 

frazeologice preluate din limba franceză şi care după cum putem observa în operele lui Caragiale 

spre exemplu, nu constituiau nici pe departe un simbol al modernităţii şi al emancipării, ci mai 

degrabă al unui snobism anecdotic pe alocuri, dar ridicol. 

 Critica junimistă  a îndrumat literatura spre respectarea unor principii estetice, 

promovând echilibrul şi măsura. Criticismul junimismului se grefeaza pe tentaț ia mitului 

naț ional. Revizitarea trecutului oferă pretextul unei operaț ii de reconfigurare a identităț ii 

naț ionale.
13 

                                                           
11

 Călinescu, George, Viaţa lui Mihai Eminescu, Ed. Cultura naţională,Bucureşti, 2004, pg.295 
12

 Ibidem, pg 310 
13

 Stanomir, Ioan, Spiritul conservator de la Lascăr Catargiu la Nicolae Iorga, Ed.Curtea Veche, Bucureşti, 2008, 

pg.59 
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 Activitatea societăţii era bogată şi variată şi presupunea întalniri saptămânale cu scopul  

creării unei baze sistematice de discutare a problemelor de cultură, editarea de reviste, ziare şi 

manuale şcolare, înfiinţarea Institutului Academic Român pentru creşterea calităţii 

învăţământului superior, institurea unor burse pentru susţinerea în străinătate a unor tineri cu 

potenţial intelectual.
14

 

Probabil că nu este deloc întamplator faptul că, unii dintre cei mai prolifici scriitori si 

poeţi români au activat sub egida junimistă. Se poate discuta în primul rând despre ceea ce a 

reprezentat Mihai Eminescu, privind moştenirea literară, jurnalistică dar şi filosofică ce a 

constituit vârful de lance al gândirii junimiste originale, dar şi transpunerea şi adaptare modelului 

de gândire german în societatea autohtonă.  

Junimismul ca ideologie 

Constituit mai înainte de toate în cadrul câmpului intelectual şi glisand apoi către politic, 

junimismul păstreaza în comportamentul său reminiscenţele societăţii culturale, acţiunea 

guvernamentală fiind reflexul unui proiect precedând-o.
15

 

Ideologia junimistă avea la bază gândirea filosofică germană precum şi elemente ale 

tradiţionalismului românesc. Acesta reprezintă o orientare social – politică  şi culturală îndreptată 

spre considerarea nediferențiată, necritică a valorilor tradiției, un ataşament (exagerat) față de 

tradiție.
16

 Tradiţionaliştii sunt autohtonişti, admiratori necondiţionati ai traco-daco-geţilor, ai 

civilizaţiei româneşti medievale şi ai civilizaţiei Răsăritene.
17

Concepţia tradiţionalistă afirmă că 

valorile, cutumele sau instituţiile tradiţionale sunt sursa autorităţii, iar respectarea lor, o condiţie 

a puterii şi deci, a menţinerii ordinii sociale.
18

 

                                                           
14

 Columban Monica, Paicu, Liliana, Pop Iulia, Radu Cătălina, Limba şi literatura română, Ed. Art Editorial Grup, 

Bucureşti, 2009, pg . 589-590 
15

 Stanomir, Ioan, opcit. Pg 25 
16

 Coteanu, Ion , Seche, Luiza, Seche, Mircea Dicţionarul Explicativ al Limbii Române, Universul enciclopedic, 

Bucuresti, 1998 
17

 Blendea,Paul, Mandarinii culturali sau nevoia de schimbare culturală,Sfera Politicii, nr. 122,Bucureşti 
18

 Tohăneanu, Cecilia, Sociologie politică, Prouniversitaria,Bucureşti,2006 pg. 23 



REVISTA DE ESEURI ŞI COMENTARII POLITICE   NR. 4 / 2011  

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 

UNIVERSITAREA CREŞTINĂ “DIMITRIE CANTEMIR”  

   

35 

 

Junimiştii au fost primii adepţi ai tradiţionalismului.Toţi cei care au îmbrăţişat acest 

curent au fost incadraţi de istorici în rândul conservatorilor.
19

  

Convingerile tradiţionaliste au avut ca bază, următoarele idei:  

- Critica generaţiei de la 1848 

- Triada istorism – evoluţionism – organicism 

- Antinomia cultură - civilizaţie
20

 

 Critica generaţiei paşoptiste s-a bazat în special pe condamnarea “arderii etapelor”. 

Această procedură era vazută ca una nepotrivită, care anula cu totul esenţa poporului român şi 

care introducea în interiorul ţării modele preluate din Occident care în opinia junimiştilor 

deveneau inaplicabile în spaţiul românesc.  Pe de-o parte critica junimistă cu privire la ritmul 

prea altert în care se realiza progresul, era corectă. La jumătatea secolului al XIX – lea şi până în 

perioada interbelică, chiar spre cel de-al Doilea Război Mondial, mai mult de 90% din populaţia 

ţării locuia în mediul rural. Ca atare, exista o societate dominant agrară. Paşoptiştii au introdus 

instituţii şi alte modele de organizare occidentale. Cel mai viu exemplu este cel al Constituţiei 

din 1866, de inspiraţie belgiană, aceasta fiind aspru contestată.  

Pe de altă parte Occidentul demarase modernizarea cu un secol înaintea românilor. Un 

ritm lent aplicat progresului ar fi însemnat păstrarea sau chiar mărirea retardului social, cultural, 

politic, economic, instituţional, etc. 

Ceea ce se constată este apariţia unei contraelite tinere care va forma un nou curent 

politic şi literar, acest fapt fiind marcă a progresului, deoarece este primul conflict ideologic, care 

se formează la nivelul gândirii politice româneşti. 

                                                           
19

 Blendea, Paul, opcit. 
20

 Drăgulin, Sabin Daniel, Istoria gândirii politice româneşti 1848 – 1948, Ed. Prouniversitaria, Bucureşti,2010, 

pg.47 
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 Deşi nu aveau o atitudine prodemocratică, prin conflictul cu liberalii si 

paşoptiştii,junimiştii vor lua parte la formarea democraţiei româneşti, deoarece conflictul şi 

consensul sunt marcă a unei gândiri democratice. 

Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, istorismul este un principiu care  

susţine ca evenimentele şi fenomenele trebuie studiate în procesul apariţiei şi dezvoltării lor 

istorice. Adaptat la realitatea românească, acesta face apel la istorie si la rădăcinile seculare ale 

poporului român. Junimiştii au identificat istorismul românesc cu etnogeneza acestui popor. Ca 

atare, susţineau că românii s-au format în urma ocupării Daciei de către romani. Astfel poporul 

rămas în urma Retragerii Aureliene este unul profund latinizat, o simbioză între daci şi romani. 

 Evoluţionismul este o concepţie filosofică potrivit căreia orice fel de materie este supusă  

unui proces de evoluţie continuă.
21

 Această definiţie este însă mult prea ştiinţfică şi în consecinţa 

prea generală pentru a putea fi utilizată ca atare. Evoluţionismul reprezintă o modalitate prin care 

societatea trebuie să se modifice în baza unor transformări lente şi successive. Argumentele 

acestei teorii provin din zona istoriei, a socialului şi al culturii.
22

 Unul dintre principiile esenţiale 

pe care s-a caldit filozofia socială a fost ideea evoluţionismului istoric.
23

 

 Junimiştii au preluat evoluţionismul lui Spencer şi au selectat din concepţia sa ideea 

progresului treptat. Opera filozofului englez servea pe de-o parte ca fundament teoretic în 

afirmarea unei concepţii ştiinţifice despre natură şi pentru  demonstrarea necesităţii evoluţiei 

organice; pe de altă parte, însă, ea servea în mod făţiş împotriva progresului social înteles ca 

depăşire a rânduielilor burghezo-feudale, împotriva mişcării socialiste.
24

 

 Principiul evoluţionist a fost utilizat ca argument in demonstraţiile privind pericolul 

trecerilor prea bruşte de la o etapă culturală la alta.
25

 

                                                           
21

 Coteanu,Ion, Seche Luiza. Seche, Mircea, opcit. 
22

 Drăgulin Sabin Daniel, opcit, 2010, pg.58 
23

 Ornea, Zigu, opcit. 1985 pg.133 
24

 Ibidem, pg 135 
25

 Ornea, Zigu, opcit 1972, pg.98 
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 Organicismul este un curent sociologic ce  afirmă că o naţiune există sub forma unui corp 

viu, unui organism social. Străvechea metaforă a organismului, moştenită de europeni din 

antichitatea greco-romană, cunoştea cam de pe la jumătatea secolului trecut, un reviriment 

considerabil. Astfel, după regresul imaginaţiei şi argumentaţiei organiciste ce se datorase 

fascinaţiei secolului XVII pentru mecanism (ceasornicul, în primul rând), chiar secolul 

Luminilor cunoscuse relansarea unor idei biologiste. Ele trebuie căutate cu precădere în zona de 

formare a discursului contrarevoluţionar, fiindcă era inevitabil ca principiile Revoluţiei franceze 

- expresia radicală a Luminilor - să nu determine la adversari valori  complementare. 
26

 

 Triada istorim – evoluţionism – organicism va fi preluată de  toţi reprezentanţii  

curentelor tradiţionaliste, şi anume de: semănătorişti, poporanişti, socialişti şi junimişti.
27

 

 Antinomia cultură – civilizaţie se va construi pe bazele evoluţionismul organicist, 

deoarece cultura nu se poate constitui decât gradual prin cumularea unor elemente atât interioare 

cât şi exterioare care însă se vor adapta realităţii naţionale, şi care se vor diviza in sferele 

tradiţiilor, obiceiurilor, religiei, istoriei, limbii, fiind înglobate într-o sferă cuprinzătoare şi anume 

cea a naţiunii, aşa cum era ea percepută în spaţiul german. 

Antinomia cultură – civilizaţie aduce în discuţie cele două elemente care caracterizează o 

societate modernă: cultura şi civilizaţia. 

 Prin cultură se înţelege subsumarea tuturor elementelor care stau la baza unei naţiuni.  

Termenul acesta a apărut la începutul secolului XIX. Herder a utilizat  frecvent conceptul 

prin care se înţelegea progres intelectual şi material.
28

 

                                                           
26

 Utopia lui Eminescu, http://www.scritube.com/istorie/Utopia-lui-Eminescu16312101022.php 
27

 Drăgulin Sabin Daniel opcit. 2010, pg.49 
28

 Ornea, Zigu, Studii şi cercetări, Ed.Eminescu, Bucureşti,1972,pg 14 

http://www.scritube.com/istorie/Utopia-lui-Eminescu16312101022.php
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Civilizaţia este marca formelor exterioare reflectată mai ales prin gradul de progres, prin 

pozitivism şi raţionalism. Termenul de civilizaţie îl vom găsi la raţionaliştii francezi ai secolului 

al XVIII-lea, la 1789 reprezentând un termen opus feudalismului.
29

  Pozitivismul este un curent 

de gândire, care are ca principiu esenţial teoria conform căreia, cunoaşterea  poate ajunge la un 

nivel înalt doar pe calea ştiinţifică. Raţionalismul este o doctrină filosofică care susţine adevărul 

ca fiind determinat în baza raţiunii şi nu a credinţei. 

 Antinomia cultură – civilizaţie este privită prin prisma comparaţiei dintre sat şi oraş. Prin 

analogie cu literatura, cele mai potrivite exemple in acest caz ar fi Ion Creangă şi Ion Luca 

Caragiale.  

 La Creangă, tot ceea ce are legătură cu oraşul este indezirabil, iar satul este ridicat la 

rang de ideal, sărăcia fiind autohtonă, şi prea puţin deranjantă pentru ţăranul de rând. De facto 

critica adusă oraşului este adresată Bucureştiului, devenit capitala unui noi stat. În timp ce acesta 

înfloreşte, Iaşiul rămâne la nivelul unui “târg”. 

La Caragiale, este descris perfect oraşul cu atmosfera lui tipică, plină de funcț ionari, 

dame cochete si copii râzgâiaţi. Dramaturgul critică indeosebi, clasa politică radical – liberală.
30

 

Prin astfel de scrieri pline de subînţelesuri si critici discrete dar totodată acide, cu sau fără 

voia lor, junimiştii subliniază liniştea vieţii rurale, în care sărăcia nu este o povară, deoarece 

ţăranul va avea întotdeauna ce pune pe masă; şi agitaţia urbană, în care primează avariţia şi 

interesele de ordin personal. 

Junimismul a precipitat trecerea de la tradiţionalism la conservatorism.
31

 

Primele elemente conservatoare apar la 1848, observându – se cu precădere în Petiţiunea 

- Proclamaţie de la Iaşi, care avea un caracter moderat privind Regulamentele Organice, acestea 

nefiind contestate. 
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 Ornea, Zigu, opcit.1972,pg.13 
30

 Drăgulin, Sabin Daniel, opcit. 2010,pg.61 - 62 
31

 Stanomir, Ioan, opcit, pg. 25 
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 Conservatorismul este acea atitudine de susţinere a vechilor forme ale vieţii politice, 

economice şi culturale.
32

 Conservatorii nu resping progresul, ci pun accent pe tradiţie şi religie. 

Esenţa conservatorismului este perceperea tradiţiilor ca izvor de înţelepciune.
33

 Proiectul politic 

conservator sintetizează şi promovează , în esenţă, interese ale nobilimii fiind adversar al 

burgheziei, exponenţi a intereselor băneşti, industriale şi comerciale.
34

 

Cronologic termenul de conservator e pronunţat pentru prima oară în spaţiul românesc de 

Mihail Sturdza la 1823 pentru a defini starea de spirit opusă “ novatorilor”, avandu-şi expresia 

închegată în Constituţia Cărvunarilor. Epoca Divanurilor Ad-Hoc este martora cristalizării unui 

conservatorism, dinstanţânu-se de apărarea lipsită de orizont a privilegiilor feudale, nostalgică a 

ordinii regulamentare.
35

 

Junimiştii erau superiori conservatorilor “puri”, deoarece recunoşteau necesitatea 

evoluţiei sociale, ei apărau şi promovau opinii ostile progresului adevărat, atâta vreme cât îl 

concepeau că o continuitate la nesfârşit, nicăieri supusă unei transformări de ordin calitativ.
36

 

Dupa 1888, conservatorii au încercat să aplice programul “Era nouă” elaborat de 

junimişti, prin persoana lui P.P.Carp. Acesta avea în vedere sprijinirea micii industrii şi a 

meseriilor tradiţionale, aplicarea unor tarife vamale protecţioniste precum şi organizarea unei 

administraţii eficiente.
37

 

                                                           
32

 Coteanu Ion, Seche Luiza, Seche Mircea, op.cit. 
33

 Blendea Paul,opcit. 
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Cei care au influenţat teoretizarea acestui tip de gândire românesc sunt filosofi de marcă 

precum Schopenhauer, Kant sau Hegel. Ceea ce au preluat junimiştii de la Schopenahuer nu e 

numai sistemul filozofic spiritualist, fronda antipedantă, discreditarea didacticismului pretenţios, 

ci şi tendinţa pe care o degaja acel weltanschauung (credinţa) particular al filozofului german, 

atirevoluţionarismul, acel dispreţ pentru democraţie.
38

 Schopenhauer dezvoltă însă, şi o teorie 

antiburgheză, apropiindu-se  oarecum de teoria conservatoare a lui Burke, considerat a fi 

părintele conservatorismului politic.  

Edmund Burke identifică ca principii ale gândirii conservatoare şase teme de reflecţie şi 

anume: ”importanţa religiei, pericolul injustiţiei faţă de indivizi în numele reformei, 

dezirabilitatea distincţiei între ierarhie şi status social, inviolabilitatea proprietăţii private, 

aprecierea societăţii ca organism, mai puţin mecanism, şi valoarea continuităţii cu trecutul”
39

 

Pledoaria pentru tradiţie în viziunea lui Burke este cu atât mai complexă cu cât presupune şi 

melanjul strategiilor îndelungate şi al reformelor progresive.
40

 

Junimismul  este un curent ideologic de elevată  ţinută intelectuală, care a afirmat cu 

nedezminţită consecvenţă raţionalismul şi spiritul de toleranţă, darwinismul şi spencerianismul.
41

 

“Germanismul “ Junimii a constituit o “formulă creată de opinia publică contemporană” 

şi a fost perceput ca o contrapondere la ceea ce în prima jumatate a secolului XIX a constituit 

influenţa franceză in Principate.
42

 

Liberalismul şi socialismul sunt blamabile în măsura în care infiltrarea intelectuală a 

precipitatat disoluţia ordinii tradiţionale.
43

 

                                                           
38

 Ibidem, pg. 132 
39

 Albescu, Oana, Pledoarie pentru conservatorism.Moştenirea lui Edmund Burke, Sfera Politicii, nr. 153, Bucureşti, 
pg 24 - 28 
40

 Ibidem,pg 27 
41

 Ornea, Zigu,opcit. 1972.,pg 22 
42  Pintilie,Serinela, Topor,Claudiu Lucian, Istoricii români şi lumea germană în a doua jumatate a secolului XIX, 

Casa Editorială Demiurg, Iaşi, 2008 
 
 
43

 Stanomir, Ioan, opcit. Pg.83 
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De altfel, partidele politice erau privite cu o oarecare rezervă de junimişti, în această 

privinţă I.L.Caragiale a formulat o evaluare aspră : “Partidele politice, în înţelesul european al 

cuvântului, adică întemeiate pe tradiţiune, pe interese vechi sau noi de clasă şi prin urmare, pe 

programe de principii şi idei, nu există în România”; formulare excesivă dar în esenţă corectă.
44

 

Conservatorismul eminescian va fi dus la extrem prin atitudinea sa antisemită. El 

dispreţuia tot ceea ce era străin de valorile neamului român, dar everii au fost laitmotivul criticii 

sale. Sigur, faptul că geniul lui literar şi filosofic este de necontesat nu semnifică faptul că 

gândirea sa politică era corectă. Atât de puternică era adversitatea sa faţă de everi, încât extrema 

dreaptă ajunsese să se legitmeze ca urmaşi ai gândirii eminesciene. Fapt ce era sigur un pretext, 

deoarece Eminescu dorea doar îndepărtarea evreilor din sfera oricărei activităţi politice, 

economice, administrative, însă nu era un extremist. Ca dovadă că Eminescu, era un antisemit 

moderat stau scrierile sale. Opera sa politică pune într-adevăr problema generalizării: “Ni pare 

rău de cei puţini evrei, cari prin valoarea lor personală, merită a forma o excepţie, dar restul?” 

Prin ce muncă sau sacrificii şi-au câştigat dreptul de a aspria la drepturi egale cu cetăţeanul 

român? Ei au luptat cu turcii, tătării, polonezii, ungurii? “
45

 Iată cum în două fraze se 

concentrează o mare parte a gândirii eminesciene. Mihai Eminescu era un naţionalist convins, 

promonarhic, un antiliberal, antiburghez, antisocialist, un iubitor ai marilor personalităţi istorice, 

devenite simboluri, un apărător al clasei ţărăneşti. Cu toate acestea, admitea că dezvoltarea ţării 

nu se poate realiza în lipsa unei industrii. 

                                                           
44

 Constantiniu, Florin, opcit, pg 226 
45

 Eminescu,Mihai, Opera politică,Volumul I, Publistar, 1999, pg.102 
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Titu Maiorescu 

 

Născut la 1840 la Craiova, Titu Maiorescu, ajunge la doar 11 ani elev al Academiei din 

Viena, iar la 15 îşi începe Însemnările zilnice. El se va forma încă din copilărie în spiritul 

filosofic al spaţiului germano–austriac şi îşi va însuşi principiile culturale şi politice specifice 

zonei. În 1858 absolvă  Academia Tereziană, la Viena, ca şef de promoţie. Un an mai târziu 

obţine, la Berlin, doctoratul „magna cum laudae”, iar după încă un an obţine licenţa în litere şi 

filosofie la Sorbona. Urmează încă un an de studii la Paris în urma cărora obţine licenţa în drept. 

O asemenea performanţă intelectuală a unui tânăr la nivel european nu putea fi accesibilă decât 

unui spirit cu adevărat luminat. 

 Revenit în ţară, în 1861, într-o perioadă de profunde transformări sociale generate de 

formarea Statului modern Român, care încerca să se alinieze la valorile sociale, politice şi 

culturale europene, Titu Maiorescu devine, la numai 22 de ani profesor universitar la 

Universitatea din Iaşi, decan şi rector la 23 de ani, academician (membru  fondator al Societăţii 

Academice Române), la 27 de ani, deputat, la 30 de ani şi ministru, la 34 de ani. Domenile de 

manifestare ale spiritului critic maiorescian sunt multiple. Literatura, gramatica, ortografia, 

estetica, filosofia şi politica, vor fi influenţate de gândirea junimisto-conservatoare a lui 

Maiorescu.  

În calitate de ministru al Cultelor şi Intrucţiunii publice va elabora un proiect de lege care 

prevedea reorganizarea învăţământului rural şi introducerea limbii române ca obiect de 

învăţământ în licee si se va preocupa de organizarea învăţământului superior politehnic.  
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 Societatea “Junimea” s-a menţinut datorită implicării sale, în jurul său polarizându-se 

întregul univers junimist. O dată cu plecarea sa din Iaşi la Bucureşti în 1877, gruparea şi-a 

început declinul, ajungând până într-acolo încât dupa cum afirmă Iacob Negruzzi: “ A redeştepta 

Societatea Junimea aşa precum fusese odinioară devenise un lucru nerealizabil”
46

 

 Admirator şi el a lui Schopenhauer, Maiorescu nu a fost un pesimist propriu-zis, dar în 

forme aparent îndepărtate, prezenta o mizantropie care consta într-o artistocratică oroare de 

patimi mărunte, într-un refugiu în domeniul abstractului şi al esteticului, în chip de răceală 

academică.
47

  

 Nu era un moşier sau un boier ca să-şi apere prin conservatorism privilegiile clasei, pe căi 

deosebite el a fost adus la această doctrină politică prin natura speculativă a spiritului său care îl 

făcea să vadă un ritm raţional în evoluţia materiei, un paralelism între etapele gândirii şi acele ale 

naturii şi ulterior o lege generală, o filosofie a progresului, evidentă pentru spiritul profund 

raţional. De aceea, Maiorescu, din logica sa scoate imperativul concordanţei între idee şi cuvânt, 

cultură şi expresie, fond şi formă, stare socială şi instituţii.
48

 

 Maiorescu a considerat că “limba este un produs necesar şi instinctiv al naţiunii, iar 

individual nu poate modifica după raţiunea sa izolată”
49

,ceea ce întăreşte convingerea istoricilor 

cu privire la influenţa germană puternică pe care a manifestat-o în repetate rânduri. Gândirea 

maioresciană a reprezentat aşadar istorismul romantic de factură germană. 

                                                           
46

 Negruzzi, Iacob, Amintiri de la Junimea,Ed.Minerva,Bucureşti, 1970, pg.239 

47
 Călinescu, George, opcit. 299 

48
 Ibidem, pg 297 

49
 Drăgulin, Sabin Daniel, opcit. 2010, apud, Pompiliu, Marcea, Convorbiri literare şi spiritul critic, Bucureşti, Ed. 

Minerva, 1972,pg. 41 
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Când Titu Maiorescu a lecturat pentru prima dată poezia „Venere şi Madonă”, a prevestit 

că sub auspicile geniului eminescian, va crea întreaga generaţie de scriitori ai secolului XX. De 

această factură erau Maiorescu, Eminescu şi toţi marii reprezentanţi ai primului curent de gândire 

dizident de dupa 1848. Criticul a fost un permanent susţinător al geniului eminescian, nu doar 

moral ci şi faptic. Există ipoteza conform căreia, fără sprijinul lui Maiorescu, ar fi fost posibil că 

Eminescu să nu ajungă să se facă remarcat, ceea ce ar fi însemnat o pierdere enormă pentru 

cultura română şi se deduce rolul extraordinar pe care criticul junimist l-a jucat pe scena 

culturală şi politică, pentru că în definitiv Eminescu a fost şi un important analist politic. 

Însa contrbuţia sa nu a s-a rezumat doar la lansarea unor mari valori, ci mai ales la 

crearea unui curent de gândire, unei atitudini diziente direcţiei antejunimiste, problema pe care a 

ridicat-o Maiorescu, a influenţat principiile multor oameni politici şi de cultură şi a reprezentat 

acea noutate de care societatea conformată urma modernizarea impusă de paşoptişti avea nevoie. 

Iată deci, că prin Maiorescu, opinia publică realizeză că progresul se poate realiza şi pe alte căi. 

Ca om politic, nu a fost de factura lui Brătianu de exemplu, însă ca teoretician a fost 

poate vioara întâi a secolului al XIX-lea. 

 

Teoria formelor fără fond 

Pledoariile lui Carp, Maiorescu şi Eminescu au un numitor comun, reductibil la ipoteza 

“formelor fără fond”, ca răspuns la provocarea tranziţiei spre modernitate dublat de un apel la 

organicitatea evoluţiei.
50

 Junimismul a declanşat un adevărat rechizitoriu de contesare la adresa 

procesului civilizaţiei româneşti, de modalitatea înfăpturii sale.
51

 Junimiştii erau antirevoluţionari 

şi ca atare, orice schimbare bruscă şi rapidă era dezavuată. Progesul era necesar, dar trebuia 

etapizat şi adaptat, altfel acesta devenea ineficient. 

                                                           
50

 Ibidem, pg. 39 
51

 Ornea, Zigu, opcit. 1985,pg 168 
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Teoria formelor fără fond poate fi considerată un barometru al atmosferei spirituale din 

deceniile şapte şi opt al secolului al XIX – lea.
52

 Acestă teză a fost conturată de Titu Maiorescu, 

în articolul său “În contra direcţiei de astăzi în cultura română”, apărut iniţial în revista 

Convorbiri literare în  1868 şi apoi în volumul care curpinde cele mai semnificative studii 

maioresciene intitulat “Critice”. Teoria susţine că în prima jumătate a secolului al XIX-lea, 

societatea românească s-a trezit din “letargia”  în care o cufundase “barbaria orientală” şi a intrat 

în contact cu formele culturii apusene, care i-au dat “lusturul societăţilor străine”.
53

 Concluzia lui 

Maiorescu era că cei care au impus o linie nouă în evoluţia societăţii româneşti au preluat 

“forma” prin imitarea elementelor de civilizaţie europeană, însă nu exista “fondul”, adică acele 

categorii sociale care să le animeze.
54

 Critica era îndreptată doar împotriva tehnicilor şi 

metodelor folosite, şi nu a persoanelor care au impus această direcţie. 

Fondul era considerat a fi baza socială, economică şi politică, iar forma o suprastructură  

( instituţii, politica burgheză, etc). Fondul, pune problema criteriilor de adevăr, împreuna cu care 

stă sau cade discernământul (adică competenţa de a formula judecăţi de adevăr în viata publică), 

iar forma nu reprezintă altceva decât manifestarea vizibilă a spiritului de adevăr care instituţional 

vorbind, este identic cu spiritul public.
55

 

Restructurarea de suprafaţă a formelor ar fi fost în neîmpacată contradicţie cu tradiţiile 

politice ale ţării, cu fondul său de cultură, provocând anomalii de o gravitate extremă.
56

 Existenţa 

unui spirit profund agrar, bazat pe sate, şi nu pe oraşe, a intrat în contradicţie cu spiritul 

capitalist. Satul  a fost depozitarul principal al valorilor româneşti deoarece, ţăranul era 

considerat a fi românul prin excelenţă. Târgurile şi mai târziu oraşele erau susţinute material de 

către resursele provenite din mediul rural, pentru că acestea erau doar centre administrative. De 

aceea ţăranul era considerat a fi baza societăţii şi nu se credea că acesta ar avea nevoie de 

emancipare pentru că rostul său era acela de a munci pamântul. O societate agrară şi patriarhală 

                                                           
52

 Columban Monica, Liliana, Paicu, Pop, Iulia, Radu, Cătălina, opcit, pg.587 
53

 Ibidem pg. 586 
54

 Drăgulin, Sabin Daniel, opcit. 2010, pg.50 apud Maiorescu, Titu, „În contra direcţiei de astăzi în cultura română”, 

în Critice, Bucureşti, 1874, pg. 328 
55

 H.R.Patapievici, Teoria formelor fără fond, în România culturală, nr.11, 2005, 

http://www.romaniaculturala.ro/articol.php?cod=7379 
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ca cea românească nu se putea deschide cu uşurinţă modernizării şi capitalismului. Introducerea 

principiului capitalist “Timpul înseamnă bani” şi a tot ceea ce reprezenta el, a generat o serie de 

ostilităţi cu privire la afirmarea burgheziei şi a acelui model de economie.
57

 

Junimiştii au ajuns la concluzia că tot ceea ce s-a construit în câteva decenii era fals şi 

fragil.
58

 Elita şi poporul, fără acel simţ civic, format şi modelat în “durata lungă” a istoriei, s-au 

trezit propulsaţi într-o viaţă politică pentru care nu erau pregătiţi. De aici îmbinarea nefericită 

dintre forma occidentală şi fondul oriental, un “Orient putred” care reluând afirmaţiile lui 

Octavian Goga şi-a  înscris pecetea în fizionomia vieţii noastre socio-politice.
59

 

Forma cel mai adânc contestată a fost fără îndoială Constituţia pe care însuşi Carol I o 

considera a fi în neconcordanţă cu nivelul de educaţie politică al poporului român. Aceasta era 

redactată  pentru o ţară cu o istorie citadină care a generat acea disciplină occidentală. Societatea 

românească începea drumul democraţiei  pe baze nespecifice acesteia. 

Maiorescu era convins că „forma fără fond este de-a dreptul stricăcioasă”, deoarece 

nimiceşte cultura. Criticul propune ca soluţie îndepartarea mediocrităţilor şi promovarea 

formelor ce definesc identitatea  culturală şi socială autohtonă. 

Teoria formelor fără fond este incontestabil un punct de vedere bazat pe realităţi, însa 

introducerea unor elemente de civilizaţie de factură occidentală au generat evoluţia pe toate 

planurile, conducând la statul român din prima jumătate a secolului XX, un stat modern, cu un 

oraş care din “târg al Bucureştilor” aşa cum era numit la 1800, devenise o capitală europeană de 

influenţă pariziană. Brusc, România a debordat de valori, de personalităţi culturale şi politice 

extrem de apreciate.  

Aşadar, nu formele sunt problema, ci modul în care  sunt ele aplicate şi adaptate spaţiului 

autohton, aceasta era şi crezul lui Maiorescu. Cu toate acestea, marele critic nu a avut în vedere 

prezenţa unui cerc vicios. Acesta susţinea spre exemplu, că înainte de înfiinţarea Teatrului 

Naţional, era necesară prezenţa unui public amator, dar iubitorul de teatru se formează ca urmare 

a vizionării mai multor puneri în scenă, altminteri, opera dramatică ramâne la stadiu de simplă 
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lectură. Aceeaşi problemă se pune şi în cazul profesorilor, care nu se pot forma decât într-un 

sistem educațional. Şi atunci dubile ar fi: cum poate exista public fără teatru, sau teatru fără 

public ? Cum pot exista şcoli fără profesori, dar profesori fără şcoli? Cum este mai potrivit să 

avem mai întâi teatru şi apoi public, mai întâi profesori şi apoi şcoli sau viceversa? 
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În contextul politic actual a miza 
doar pe votul politic poate fi  de mul-
te ori neavantajos pentru orice can-
didat pentru o funcție aleasă. Deși, 
simpatiile în rândul electorilor ră-
mân aceleași în marea lor majoritate 
pe parcursul unei perioade îndelun-
gate, încrederea în conceputul de 
partid politic în România este la cote 
foarte joase.
Trendul care se prefi gurează în 

asemenea situație este personali-
zarea campaniilor electorale și mai 
ales a imaginilor oamenilor politici. 
Mai exact, politicienii își afi rmă pro-
pria identitate politică, mai presus 
de partidul din care fac parte, pro-
movând un profi l construit pe mai 
multe paliere:

1. Profesia
Este un punct de plecare foar-

te potrivit și deosebit de important 
care acordă credibilitate și legitimi-

tate epistemică unui om politic. Spre 
exemplu, un avocat va cunoaște mai 
bine legile și principiile dreptului și 
ca atare va avea în vedere respecta-
rea acestora și coerența legislativă, 
un medic va fi  preocupat îndeosebi 
de sistemul sanitar și de politici pu-
blice pentru sănătate ș.a.m.d. De 
asemenea, profesia atrage alegatorii 
de o anumita clasă profesională și 
implicit socială.

2. Vârsta
De asemenea, poate fi  un atuu 

în capacitarea electoratului dintr-o 
anumită categorie de vârstă. Spre 
exemplu, politicienii tineri vor atra-
ge mult mai ușor electoratul de vâr-
stă apropiată, din aceeași generație. 

3. Regiunea de proveniență
Acest aspect, odată exploatat 

aduce cu sine prestigiu și sentimen-
tul de apartenență și de apropiere 

PERSONALIZAREA IMAGINII 
POLITICE ȘI CAMPANIA 
ELECTORALĂ PERSONALIZATĂ

Silvia Gabriela Rotaru *

* Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Științe Politice, Master Relații 
Internaționale și Comunicare, anul I.
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Silvia Gabriela Rotaru
Personalizarea imaginii politice și campania electorală personalizată

pe care oamenii din aceeași regiune 
geografi că o resimt față de semenii 
lor. Apartenența la o anumită arie 
geografi că aduce anumite atribu-
te omului politic. Spre exemplu, se 
spune că ardelenii sunt mai serioși și 
mai calculați sau că bucovinenii sunt 
oameni patrioți care iubesc tradițiile 
ș.a.m.d. Sunt percepții populare 
care au rămas în mentalul colectiv 
de sute de ani și care cu greu pot fi  
schimbate.

4. Genul
Femeile reușesc să capaciteze mai 

bine femeile cu drept de vot, decât 
bărbații și invers. O doamnă politi-
cian care luptă pentru drepturile fe-
meilor și împotriva violenței domes-
tice și de gen va obține cu siguranță 
mai multe voturi din partea alegato-
rilor de sex feminin, decât a celor de 
sex masculin.

5. Pasiunile si hobby-urile
Un politician care promovează 

anumite activități recreative va fi  
simpatizat mult mai repede de cei 
care sunt pasionați de același lucru. 
Spre exemplu, un politician prezent 
la meciurile de tenis ar putea fi  apre-
ciat de iubitorii acestui sport.

Pe scheletul acestor aspecte se 
pot contura elementele unei cam-
panii electorale personalizate, in-
dividualizate, bazate pe caracteris-
ticile proprii.  De asemenea, aceste 
elemente pot fi  modelate în funcție 
de studiile și cercetările asupra elec-
toratului țintă, care vorbesc despre 
preferințele acestora și despre ceea 

ce le-ar plăcea să vadă sau să audă. În 
acest mod, pot fi  construite mesajele 
de campanie. Bineînțeles că înainte 
de a începe contracția unei imagini 
politice personalizate, primul pas 
este defi nirea obiectivelor. Omul 
politic trebuie să își fi xeze câteva 
repere fi nale: câte voturi dorește să 
obțină, ale cui voturi pot valora mai 
mult, daca este important ca ceilalți 
candidați să obțină un scor cât mai 
mic sau eventual unul dintre aceștia, 
dacă se dorește denigrarea contra-
candidatului sau nu, adică ducerea 
unei campanii negative și nu una 
care să scoată în evidență calitățile 
proprii.

Un alt element important con-
stă în idea conform căreia omul 
politic trebuie să își cunoască bine 
electorii, să le urmărească evoluția 
necesităților și preferințelor și să 
identifi ce dacă acestea depășesc sau 
nu ordinul primar. Se poate dovedi 
catastrofal să adresăm un mesaj ce 
vizează necesitățile primare unui 
electorat cu un nivel de studii pes-
te mediu și care prezintă nevoi de 
gradul doi sau trei (spre exemplu: 
nevoia de reformă în diverse dome-
nii, de educație, de democrație, o 
situație fi nanciară peste medie etc.); 
acționând și viceversa ar putea fi  de 
asemenea un insucces. În cazul în 
care unui electorat fără studii și cu o 
situație fi nanciară precară i se adre-
sează un mesaj ce vizează nevoi de 
grad superior, precum cele enume-
rate mai sus, cel mai probabil cam-
pania de imagine se va dovedi un 
eșec. Deci, si acest aspect contează 
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foarte mult: cum, când și cui adre-
sam mesaje? ce candidat candidează 
si unde?

Ca exemplu, putem observa actu-
ala campanie electorala, în vederea 
alegerilor europarlamentare din 25 
mai. Toate partidele politice încercă 
o personalizare a partidelor politice. 
Astfel, alianța electorală PSD-UN-
PR-PC mizează pe liderul propriu, 
Victor Ponta care deși nu candidea-
ză aduce capital politic și de imagine 
listei de candidați. PNL-ul și PD-L-ul 
se bazează promovarea candidaților 
eligibili, promovându-i pe fi ecare în 
parte. Astfel, fi ecare aduce cu sine 
un mesaj care îi este asociat cu ca-
racter de motto. Așadar, analiza mai 
sus expusă se vede ca o prefi gurare a 
unei recalibrării a ideii de campanie 
electorală și de capacitare de capital 
politic pe baze noi, care nu mai pune 
accent pe partide și alianțe, ci pe in-
divizi. Am putea vorbi despre o ideo-
logie liberal a marketingului politic.

Dezavantajele acestei strategii 
apar în momentul în care au loc 
alegeri pe parcursul cărora votul în 
general este unul politic, în care oa-
menii votează liste de partid și nu un 
singur candidat. Astfel, electorii pot 
fi  simpatizanții unui om politic, dar 
nu neapărat al partidului din care 
face parte. Aici intervine persona-
lizarea puternic accentuată care în 
anumite condiții poate dăuna. 

De asemenea, capitalul de imagi-
ne se câștigă în timp, prin activități 
repetate și mai ales prin atenta stu-
diere a electoratului și a dorințelor 
sale. Pentru oamenii politici cu 

demnități publice este mai ușor să 
ajungă la un grad de popularitate 
ridicat, prin promovarea propriilor 
acțiuni, a obiectivelor și a ideilor 
politice în care aceștia cred. Totuși, 
aș menționa că un grad mare de no-
torietate nu  aduce neapărat cu sine 
și simpatia populară, și evident vo-
turile. 

Concluzia prezentei analize s-ar 
rezuma în a spune că în mod evident 
cheia succesului în alegeri în special, 
și în politică, în general este activita-
tea continuă, apropierea de oameni, 
îndeplinirea atribuțiilor date de lege 
pentru cei care îndeplinesc funcții 
publice, dar și capacitatea de a pro-
mova propriile activități, chiar dacă 
ele nu se materializează, deoarece 
pentru alegători contează implica-
rea și gestul de a încerca, chiar dacă 
pârghiile de reușită sunt limitate din 
diverse motive. La toate acestea aș 
adăuga și charisma sau priza la pu-
blic, calitate care dacă nu există cu 
greu poate fi  înlocuită.

Societatea românească este 
obișnuită cu imaginea oamenilor po-
litici din postura de candidați și mai 
puțin cu imaginea pe care funcția ar 
trebui sa le-o ofere. 

Noii candidați se pot baza doar pe 
propriul program electoral, și deci pe 
acele promisiuni pe care le promo-
vează, dar ce se întâmplă cu cei care 
au ocupat diverse funcții publice și 
in trecut? Răspunsul înclină a fi  ne-
gativ, și poate că de aici pornește în-
tregul haos din campaniile electora-
le din România. Aici mă refer la cele 
două ipostaze în care se afl ă omul 
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politic de-a lungul carierei sale, cea 
în care se afl ă în calitate de candidat 
și cea în care funcția sau demnitatea 
pe care o îndeplinește îl obligă să 
apeleze la încrederea votanților pen-
tru legitimitate și suport popular 1. 
Mesajul de continuitate devenit deja 
un laitmotiv, nu poate merge decât 
alături de prezentarea unor fapte 
benefi ce pentru comunitatea pe care 
candidatul a deservit-o. Este ine-

fi cient a afi șa loialitatea față de un 
cetățean care nu va putea nomina-
liza, nici măcar o activitate, sau un 
proiect de lege care să-l individuali-
zeze pe acel candidat. 

Note
1  Tudor, Dorina, Marketing politic și electo-
ral, Curs S.N.S.P.A., http://ro.scribd.com/
doc/12412601/marketing-politic.
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DRAMATURGIA 
COMPORTAMENTULUI 
COTIDIAN

Cătălina Băcioiu *

Pentru a putea înțelege cele ce 
urmează a fi  prezentate consider 
necesară explicarea  termenilor  de  
„interacțiune”,  „interacționism” și 
„interacționism simbolic”.

Interacțiunea defi nește o formă 
de legătură  a obiectelor, a feno-
menelor  etc., manifestată prin-
tr-o  infl uențare, condiționare sau 
acțiune cauzală reciprocă.1   

Interacționismul – ca orienta-
re sociologică -  defi nește analiza 
secvențială2  a interacțiunilor uma-
ne, fi ind o modalitate explicativă a 
realității sociale.
Termenul de „interacționism 

simbolic” a fost lansat de către He-
bert Blumer      (într-un articol apărut 
în 1937 în cartea Man and Society3 ). 
În teoria sa, Blumer pune accentul 
pe interacțiune și pe semnifi cațiile 
și simbolurile vehiculate în cadrul 
acesteia.  

Originalitatea interacționismului 
simbolic constă în considerarea 
acțiunii reciproce a fi ințelor umane 
și a semnelor care o scot în evidență 
drept un fenomen social major. În 
această viziune, entități precum so-
cietatea, instituțiile, clasele sociale 
sau conștiința colectivă nu există in-
dependent de acțiunile sociale.4

Unul dintre cei mai de seamă 
reprezentanți ai interacționismului 
simbolic este Erving Goff man –soci-
olog canadian cunoscut pentru studi-
ile sale despre structura instituțiilor 
și  confi gurația interacțiunilor so-
ciale 5.

 Pentru această prezentare am 
ales capitolul cu numărul trei al 
volumului  Viața cotidiană ca spec-
tacol6 - Regiuni și comportamente 
regionale.  În acest capitol autorul 
explică: 

- Ce sunt regiunile  
- Tipurile de regiuni.

* Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Științe Politice, Comunicare și Relații 
Publice, anul I.
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Date despre autor
Erving Goff man – fi ul unor 

imigranți evrei ucraineni – s-a năs-
cut la 11 iunie 1922 în Canada.

Își obține diploma de licență la 
Universitatea din Toronto, Canada, 
în anul 1945, în anul 1949 își obține 
masteratul în discipline umaniste la 
Universitatea din Chicago, iar 1953 
doctoratul .

A  devenit una dintre fi gurile 
marcante ale sociologiei secolului 
douăzeci prin analizele sale asupra 
interacțiunii umane, bazându-și cer-
cetările pe observație și nu pe meto-
dele științifi ce formale .Celebrul so-
ciolog moare la 19 noiembrie 1982 în 
Philadelphia, Pennsylvania, S.U.A.7

Dintre volumele scrise de Erving 
Goff man amintim: The Presentation 
of Self in Everyday Life ( 1956, iar în 
1959 o ediție revizuită8) și Stigma: 
Notes on the Management of Spoi-
led Identity ( 1963 )

Între operele publicate în 
România se numără și volumul 
Viața cotidiană ca spectacol9

Publicarea acestei lucrări a 
schimbat conținuturile și abordările 
în scrierile despre comunicare, iar 
în sociologie a început să se consa-
cre o nouă tematică. „ Rezonanțele 
ei teoretice au trecut și dincolo de 
granițele sociologiei, în psihologie 
sau psihopatologie, în antropolo-
gie sau chiar economie, inclusiv în 
arta teatrală și cinematografi că.”  
așa cum spune Lazăr Vlăsceanu10 
în prefața volumului. ( Erving Go-
ff man, Viața cotidiană ca spectacol, 

p.8 ).

Ce sunt regiunile?
Este necesar să lămurim de ce 

Goff man folosește limbajul drama-
turgic și ce este performarea: „ „ Dra-
maturgia socială”  este o tehnică de 
investigare și un mod de explicare. 
[...] Conceptele utilizate sunt cele 
specifi ce spectacolului teatral: de la 
actor, personaj, mască și spectacol 
– la scenă, culise, decor, spectator 
( auditoriu ),  de la expresivitatea 
actoricească la „ gestionarea im-
presiilor” ” explică Lazăr Vlăsceanu. 
( Erving Goff man, Viața cotidiană ca 
spectacol, p. 15 ).

Altfel spus Erving Goff man ana-
lizează și prezintă interacțiunile 
umane ca pe un spectacol de tetru, 
limbajul dramaturgic  ajutându-l să 
apropie sociologia de literatura bele-
tristică, scrierile sale devenind acce-
sibile publicului larg.

Iată ce spune autorul: „ Când un 
individ  joacă o partitură, el le cere 
implicit observatorilor lui să ia în 
serios impresia cultivată dinaintea 
lor. Li se cere să creadă că perso-
najul pe care-l văd  chiar posedă 
atributele pe care pare să le posede, 
că sarcina pe care o îndeplinește 
va avea consecințele implicit pre-
tinse în numele ei și că, în general 
lucrurile sunt ceea ce par să fi e. La 
fel, există și opinia larg răspândită 
că individul performează și pune 
în scenă spectacolul „ în benefi ciul 
altor oameni” ” . ( Erving Goff man, 
Viața cotidiană ca spectacol, p. 45 )   

Deci, performarea este interpre-

Cătălina Băcioiu
Dramaturgia comportamentului cotidian
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tarea unei partituri – a unui rol, fă-
cută pentru public.

Autorul defi nește regiunile ca fi -
ind  locuri limitate „ prin bariere de 
percepție”11  arătând că regiunile va-
riază în funcție de gradul de limita-
re sau mediile de comunicare unde 
apar „barierele de percepție”12, la 
care se adaugă și granițe temporare.

Performările tind să satureze re-
giunea și timpul astfel încât indivizii 
localizați în acel spațiu, în acel timp, 
să poată observa performarea și să 
poată fi  ghidați de defi nirea situației 
cultivate de performarea respectivă.

Tipuri de regiuni
În lucrarea sa, Goff man prezintă 

trei tipuri de regiuni:
- Regiunea expusă
- Regiunea ascunsă
- Exteriorul.

Regiunea expusă
Luând ca referință o anume per-

formare, autorul folosește termenul 
de „ regiune expusă”  pentru a se 
referi la locul în care are loc perfor-
marea. Altfel spus, regiunea expusă 
este scena pe care se interpretează 
rolul.

Autorul arată că performarea 
într-o regiune expusă presupune 
un efort din partea performerului 
făcut pentru a cultiva aparența că 
activitatea lui în regiunea respectivă 
menține și întruchipează  anumite 
standarde. Aceste standarde se îm-
part în două grupări:

- unele au de-a face cu modul în 
care performerul își tratează pub-

licul atunci când este angajat în 
discuții cu acesta ( aceste stand-
arde fi ind desemnate chestiuni de 
politețe);

- celelalte, referindu-se la modul 
în care se comportă performerul 
când este văzut și auzit de public, dar 
nu este angajat în discuții cu acesta, 
fi ind numite „de adecvare”. Stand-
ardele de adecvare se împart în două 
subgrupări: condiții morale ( sunt 
scopuri în sine și se referă la reguli 
privind non-interferența și non-
agresarea altora, reguli privind pro-
prietatea sexuală, respectul pentru 
cele sfi nte, etc. ) și condiții instru-
mentale ( nu sunt scopuri în sine și 
se pot referi la îndatoriri de tipul ce-
lor pretinse de patron angajaților săi  
- spre exemplu: menținerea nivelu-
lui de muncă ).

În studiul instituțiilor sociale este 
importantă descrierea standardelor 
predominante de adecvare, deși 
acest lucru este difi cil pentru că de 
multe ori sunt considerate ca fi ind 
de la sine înțelese13.

Ca formă de adecvare studiată 
în instituțiile sociale, autorul o pre-
zintă pe cea rezumată sub sintagma 
„ fă-te că muncești ”: „ Muncitorii 
trebuie nu numai să producă o anu-
mită cantitate într-un anumit inter-
val de timp, ci și să fi e pregătiți, la o 
adică, să dea impresia că muncesc 
din greu în acel moment.” ( Erving 
Goff man, Viața cotidiană ca specta-
col,  p.134)

Regiunea ascunsă 
„Regiunea ascunsă ” – culisele – 

Romanian Review of Political Science and Communication. Student Supplement
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reprezintă locul în care apar aspec-
tele suprimate în timpul performării 
și unde impresia cultivată de perfor-
mare este contrazisă. Este, de obicei, 
separată de regiunea expusă printr-
un perete, fi ind dispusă într-un ca-
păt al scenei pe care are loc perfor-
marea. Pentru că aici este locul în 
care performerul își iese din rol și se 
așteaptă ca nici un membru al publi-
cului să nu-l deranjeze, este o zonă 
închisă publicului.                             Dacă 
în regiunea expusă trebuie respec-
tate chestiuni de politețe și condiții 
de adecvare, în regiunea ascunsă 
controlul culiselor este cel mai im-
portant. El joacă rol semnifi cativ  în 
procesul „ controlului muncii” prin 
care indivizii încearcă să ridice o 
barieră în fața cerințelor presante: 
„ De asemenea, în multe servicii 
comerciale, clientul este rugat să 
lase acolo obiectul care are nevoie 
de reparații și să plece, astfel încât 
meseriașul să poată lucra în liniște. 
” (Erving Goff man, Viața cotidiană 
ca spectacol,  p.140)

Exteriorul
Exteriorul este o a treia regiune, 

una reziduală, care însumează toate 
locurile diferite de cele de mai sus. 
Importanța lui nu este legată de o 
delimitare a zonei, ci de indivizii din 
exterior  –  outsider-ii.
Outsider-ii sunt cei care intră 

neașteptat în regiunea expusă sau as-
cunsă a unei performări, schimbând 
performarea care era în desfășurare  
- și care nu era destinată outsir-ilor – 
într-una nouă care le este destinată.                                                                                            

În astfel de situații, cei care sunt 
martorii unui spectacol ce nu le era 
destinat se pot simți deziluzionați și 
de acest spectacol, dar și de cel care 
le era destinat, iar performerul poa-
te deveni confuz. Soluția acestei pro-
bleme ar fi  ca performerul să-și scin-
deze publicurile, adică publicul unui 
rol să nu fi e și publicul celuilalt rol.

Programarea performărilor îl 
ajută pe performer să-și țină publi-
curile separate, dar și să-și permită 
momente de relaxare între cele două 
performări.  Dacă separarea publi-
curilor eșuează, iar  un outsider in-
tervine neprevăzut în performare, se 
creează probleme difi cile în gestio-
narea impresiilor. Una din soluțiile 
propuse de autor pentru rezolvarea 
acestei probleme este aceea de a-l 
face pe nou-venit să se simtă de par-
că era așteptat, o alta este aceea ca 
publicul deja prezent să accepte un 
statut temporar de culise.

Concluzii
Dincolo de explicarea tehnică 

(dacă se poate spune așa) a regiuni-
lor și a tipurilor de regiuni, autorul 
aduce în atenția cititorului situații 
pe care acesta din urmă le întâlnește 
în fi ecare zi, dar pentru care rar 
găsește timp să le observe sau să le 
analizeze. Toate aceste detalii sunt 
aduse în atenție și prezentate expli-
cit astfel încât ajungi să observi și să 
analizezi  lucruri și situații pe care, 
din obișnuința ca ele să fi e ceea ce 
sunt, până mai ieri, nici nu le mai 
vedeai.

Cătălina Băcioiu
Dramaturgia comportamentului cotidian
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DRAMATURGIA 
COMUNICĂRII COTIDIENE

Denisa-Elena Mihaiu *

Am optat pentru prezentarea 
acestei teme „Dramaturgia comu-
nicării cotidiene” , având la bază 
lucrarea lui Erving Goff man1 , intitu-
lată: „Viața cotidiană ca spectacol”2.  
În această lucrare a sa, Goff man 
susține cu un devotament de 
nerecunoscut faptul că atunci când 
o persoană intră într-un anumit 
situație socială, ea vrea și are nevoie 
să cunoască unele lucruri despre 
ceilalți participanți la acea situație. 
De exemplu, vrea să știe vârsta, 
starea civilă, nivelul de educație, 
dacă ceilalți au anumite probleme 
de sănătate, nivelul de inteligență 
al acestora ș.a.  Goff man spune că 
multe dintre aceste informații  nu 
sunt în mod „natural” disponibile. 
Deci, s-ar putea să  treacă o perioadă 
destul de lungă până ajungem să 
cunoaștem în întregime o persoană 
și să înțelegem cum funcționează 
un grup social într-o instituție sau o 

oarecare situație socială dată. În plus, 
majoritatea interacțiunilor sociale 
implică judecăți, comportamente și 
cooperare.

Dramaturgia socială este prezen-
tată de către autor ca fi ind un anu-
mit mod de abordare a comunicării 
cotidiene intermediate de limbajul 
verbal sau cel non-verbal, dar și o 
teorie a comunicării sociale în gene-
ral. Individul este privit din aceas-
tă perspectivă precum un „actor în 
acțiune”. Dar, spre deosebire de ac-
torul social, individul este un sine 
real, care se confruntă cu situații re-
ale și imprevizibile, care își reinven-
tează continuu propriile sale roluri, 
raportate la situațiile în cadrul căro-
ra interacționează.

Analizând partea de început a 
lucrării  „Viața cotidiană ca spec-
tacol” , observăm faptul că autorul 
se concentrează asupra mai multor 
concepte ,precum:

* Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Științe Politice, Comunicare și Relații 
Publice, anul I.
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- Cotidianul și relația individ-ob-
servator

- Comportamentul individului în 
raport cu cel al observatorului

- Controlul sinelui și concluzii fi -
nale

1. Cotidianul și relația 
individ-observator
„Viața cotidiană” este o noțiune 

relativă: defi niția sa depinde în mare 
parte de cea a corespondentului său, 
în funcție de fi nalitatea procesului 
de defi nire și de criteriul clasifi cării; 
când i se opune, din punct de ve-
dere temporal, ziua de sărbătoare, 
de concediu sau de vacanță, atunci 
desemnează activitatea noastră de 
toate zilele; dacă opusul său este 
însă viața de lux, atunci prin „viață 
cotidiană” înțelegem modul de a fi  
al muncitorului, prins în rutina pro-
gramului său zilnic.

În introducere , autorul susține 
că atunci când un individ se afl ă 
în prezența mai multor indivizi, 
de obicei aceștia au instinctul de a 
obține noi informații despre acea 
persoana sau instinctul de a face 
public ceea ce cunosc deja. Acest 
vizibil interes pentru individ are 
drept scop afl area  statutului socio-
economic al acestuia, modul în care 
acesta se autostimează sau în care îi 
stimează pe cei din jur, aptitudinile 
sale, gradul de confi dențialitate pe 
care îl deține etc. Chiar dacă aces-
te informații par neinteresante, 
obținerea lor reprezintă o mare 
ambiție pentru cei în cauză. Atunci 
când se cunosc mai multe detalii 

despre un individ, putem contura  o 
anumită situație, se oferă posibili-
tatea de a fi  cunoscută de către ori-
cine intenția pe care o are , dar se 
remarcă și intențiile pe care ceilalți 
le au în legătură cu el. Toate aceste 
informații legate de individ sunt uti-
le pentru a se ghida drumul către un 
răspuns căutat și așteptat intens.

Autorul mai afi rmă și faptul că 
observatorii  pot  colecta detalii 
prin intermediul mai multor surse 
de informații sau mai multor me-
sageri, dar și cu ajutorul unor vehi-
cule care dețin aceste semne ( nu-
mite in lb. engleză: sign vehicles) 
care au capacitatea de transmitere a 
informațiilor obținute. În cazul par-
ticular în care individul nu este cu-
noscut, acești observatori pot obține 
informații printr-o simplă analiză 
asupra individului, în care se axează 
pe: atitudine, înfățișare , dar și alte 
concepte care le permit să retrăiască 
experiențe anterioare avute cu alți 
indivizi care au o ușoară asemăna-
re cu cei actuali, aici remarcându-se 
și  aplicările unor stereotipuri neve-
rifi cate. Ei pot presupune ,având la 
bază aceste experiențe trecute, că 
doar un anumit tip de indivizi sunt 
ușor deranjați în legătură cu înca-
drarea lor într-o anumită situație so-
cială. O altă modalitate de obținere 
a informațiilor este preluarea aces-
tor detalii chiar din cele spuse de 
individ sau chiar din documentele 
scrise care atestă viața și statutul 
său. În situația în care se cunosc din 
experiențe anterioare unele detalii, 
se pune problema altfel: acum , ob-

Denisa-Elena Mihaiu
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servatorii se bazează pe unele presu-
puneri legate de persistența , dar și 
generalitatea unor trăsături psiho-
logice ale individului , în scopul de 
a contura concret comportamentul 
său prezent și cel viitor.

Pe de altă parte, autorul lucrări, 
Erving Goff man susține faptul că 
nu vor putea fi  observate informații 
convingătoare și extrem de utile 
observației atunci când personalita-
tea reală a individului analizat este 
într-o oarecare măsură acaparată de 
cei din jurul său. O mare parte din-
tre faptele cu adevărat importante 
se petrec în exteriorul locului și tim-
pului specifi c interacțiunii sau sunt 
greu de dedus, fi ind ascunse cu mul-
tă rigurozitate. Un bun exemplu  este 
acela că atitudinile adecvate sau ne-
adecvate, credința sau chiar emoțiile 
individului pot fi  ușor de vizualizat 
chiar și indirect, prin propriile sale 
mărturisiri sau chiar prin interme-
diul unui comportament expresiv 
involuntar. Într-o situație asemă-
nătoare, în cazul în care individul 
distribuie în mod direct celor din jur 
un produs sau un simplu serviciu, 
acestora le va fi  ușor de remarcat 
faptul că în nu este un cadru adec-
vat pentru a trage o concluzie referi-
toare la acel individ, așa cum spune 
autorul: „nu benefi ciază de locul și 
de timpul necesar pentru a mânca 
plăcinta în interiorul căreia se afl ă  
răvașul”3 . Sunt nevoiți să înțeleagă 
faptul că acel cadru nu le este favo-
rabil observării directe a individului. 
În legătură cu acest lucru și-a expri-
mat ideea și Gustav Ichheiser4 , care 

la rândul său afi rmă că individul are 
obligația de a oferi în mod voluntar 
sau involuntar elemente care să fi e 
caracteristici sinelui, fi ind răsplătit 
cu o reacție de gratitudine din par-
tea celorlalți.
Tot autorul afi rmă și că expresi-

vitatea pe care o dezvoltă individul 
( modul prin care acesta transmite 
anumite impresii celor din jur) con-
stă în două tipuri de  activitate semi-
otică: acea expresie pe care o dă , dar 
și cea pe care o transmite.

- expresia pe care o dă : se bazează 
,în principiu,  pe simboluri  sau sub-
stitute verbale; acestea sunt folosite 
doar pentru a transmite informația 
pe care cei din jur o asociază cu aces-
te simboluri sau subtitute verbale ; 
este o comunicare cu sens tradițional 
, fără a lăsa loc de interpretare.

- expresia pe care o transmite:  
implică o cantitate diversifi cată de 
acțiuni, pe care cei din jur le pot 
percepe ca fi ind simptomatice pen-
tru actor;  pe de altă parte, acțiunea 
respectivă a fost transmisă cu alt 
scop decât informațiile transmise pe 
această cale.

Cu toate acestea, autorul Erving 
Goff man ne informează de faptul că 
această diferență dintre cele două 
este doar pentru a ne introduce în 
această discuție. Un individ are ca-
pacitatea de a  transmite voluntari 
dezinformări cu ajutorul ambelor 
tipuri de comunicare, cum ar fi :  prin 
înșelăciune sau prin disimulare.

Pentru a dezvolta această 
problemă a comunicării , autorul 
susține faptul că  atunci când un  
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individ își desfășoară activitatea în 
apropierea  altor persoane ,  activi-
tatea pe care o desfășoară  va tinde 
spre a avea un caracter promisiv. 
În acest timp , cei din jurul să vor fi  
nevoiți să își pună toată încrederea 
în acel individ,  oferind replici adec-
vate pentru a întreține o comunicare 
decentă( în această situație apar 
procese de inferență în concordanță 
cu partea fi zică a lumii; astfel , 
obiectele afl ate în desfășurarea 
acestui proces au proprietatea de a 
facilita sau a îngreuna inferența).O 
cantitate de informație deținută de 
către observatori în legătură cu o 
anumită persoană reprezintă gradul 
de siguranță  pe care indivizii îl 
percep  în procesul de inferență, 
care variază  dependent. Pe de altă 
parte, autorul afi rmă că nicio can-
titate de informații nu diminuează 
necesitatea acționării  în raport 
cu inferențele. Așa cum a enunțat 
și William I. Thomas5 , trebuie să 
înțelegem că nu noi suntem cei care 
ne conducem viața, nu luăm deciziile 
și de asemenea nu ne îndeplinim 
scopurile nici practic, nici teoretic; 
viața noastră este constituită din-
tr-un proces de inferență . El a dat 
sens acestei afi rmații prin următorul 
exemplu: „Să zicem că sunt oas-
petele dumneavoastră. Nu știți și 
nu puteți determina științifi c dacă 
vă voi fura banii sau argintăria. 
Dar,prin inferență, nu o voi face și, 
tot prin inferență, mă acceptați ca 
oaspete”6.

2. Comportamentul individ-
ului în raport cu cel al observa-
torului

În continuarea acestei  
introduceri, autorul pune accentul 
pe individul care se remarcă în fața 
observatorilor. Scopul acestuia 
este de a se face apreciat sau de 
a îi face pe cei din jurul său să se 
simtă apreciați sau să le facă relativ 
cunoscută părerea pe care și-a 
format-o în legătură cu ei sau poate 
alege să nu obțină nici un fel de  
impresie. De asemenea, individul 
poate opta pentru crearea unei 
atmosfere încărcată de armonie, 
dar poate la fel de bine să acționeze 
într-o manieră care să îi conducă în 
neant , dar și să îi insulte prin diferite 
gesturi subtile. Fără a ține cont de 
obiectivul pe care îl deține sau nu 
individul,  interesul pe care acesta 
are trebuie să fi e concentrat asupra 
atitudinii și feed-back-ul celorlalți. 
În acest caz, controlul individului 
derivă din infl uențarea defi niției pe 
care cei din jurul său o dețin legat 
de situația existentă.  Este cunoscut 
și faptul că un individ poate acționa 
în modul în care deține capacitatea 
maximă de a manipula observatorul 
într-o manieră direct proporțională 
cu planul său. În momentul în care 
el își face simțită prezența în fața 
observatorului are obligația de a 
transmite întocmai ceea ce dorește 
să se înțeleagă din exterior. Pentru 
această afi rmație, autorul a oferit 
un exemplu concret: dacă o tânără 
este catalogată de colegele de cămin 
în funcție de apelurile telefonice 
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primite, putem crede și posibilitatea 
că unele fete vor aranja această 
acțiune de primire a unor apeluri 
pentru a deveni mai populare . 
Legat de acest exemplu se remarcă 
si afi rmația lui Willard Waller7: 
„Mulți observatori au remarcat că 
o tânără chemată la telefon, într-un 
cămin va lăsa persoana respectivă 
să-i strige numele de mai multe ori  
pentru a da astfel posibilitatea co-
legelor să audă că este solicitată”.8

Autorul specifi că faptul că va 
fi  abordată mai în detaliu comu-
nicarea prin expresii transmise , 
chiar dacă este catalogată drept : 
teatrală, contextuală, nonverbală , 
nonintențională sau trucată. Pen-
tru a dezvolta această afi rmație, Go-
ff man a analizat un incident descris 
într-un roman al cărui nume nu îl 
precizează, dar oferă detalii despre 
un turist englez numit  Preedy  apa-
re pe plaja unui hotel din Spania.
Autorul acestui roman evidențiază 
faptul că acest turist este puternic 
preocupat de modul în care cei din 
jurul săi îi apreciază aspectul fi zic. 
Acesta susține și că îl putem asocia 
pe Preedy cu anumite culori mai în-
tunecate mergând pe ideea că el are 
drept scop crearea unei impresii fal-
se , voluntar sau involuntar. Deși el 
crede ca impune această impresie, 
adevărul este diferit: orice persoană 
își crează în mod automat o opinie 
despre cineva afl at în apropierea lor.

În concordanță cu acest exemplu 
dat, autorul Erving Goff man susține 
faptul că un individ își calculea-
ză cu exactitate mișcările pentru 

a infl uența răspunsul celorlalți 
conform bunului său plac. În alte 
situații, chiar dacă își va calcu-
la atent mișcările, acestea nu vor 
fi  întocmai adecvate, inducând un 
răspuns mai amplu decât o apro-
bare vagă , specifi c statutului social 
al grupului în care activează în acel 
moment. De multe ori, experiențele 
anterioare îl vor determina pe indi-
vid să acționeze într-un mod bine 
delimitat, chiar dacă el nu este 
conștient sau dornic să creeze exact 
acea impresie. Observatorii pot să 
fi e impresionați  de capacitatea indi-
vidului de a transmite o informație 
sau îl pot judeca într-un mod inco-
rect , neavând la bază motive  puter-
nic justifi cate. Indiferent de situație, 
simpla reacție a observatorilor poate 
fi  catalogată precum o viziune prag-
matică sau chiar funcțională, și ast-
fel afi rmăm cu certitudine faptul că 
individul a transmis bine o defi niție 
exactă a situației , inducând o stare 
specifi că acesteia.

Cu toate acestea, autorul 
evidențiază și ideea de existență a 
unui aspect determinat de reacțiile 
celorlalți.Ținând cont de faptul că 
un individ tinde să se plaseze singur 
într-o lumină favorabilă, cei care 
asistă la această acțiune pot privi din 
două unghiuri:

- într-un unghi este oarecum ușor 
individului să manipuleze situația 
dezvoltată de către el

- în alt unghi , acesta nu deține 
controlul și nici nu transmite o pre-
ocupare prea mare, lucru care poa-
te fi  concluzionat cu ușurință din 
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impresia transmisă; această acțiune 
îl plasează într-un colț în care toți îl 
analizează dur pentru a verifi ca vali-
ditatea lucrurilor transmise.

Autorul Erving Goff man apro-
fundează acest aspect cu un exem-
plu adecvat: nevasta unui țăran din 
insula Shetland, deținând sarcina 
de a servi cu mâncăruri tradiționale 
un vizitator care provine din centrul 
Angliei, va asculta tot ceea ce afi rmă 
el îl legătură cu mancarea delicioasă 
aprobând cu un zâmbet politicos; si-
multan , ea trebuie să urmărească ra-
piditatea cu care vizitatorul îndreap-
tă lingura din nou plină la nivelul 
gurii, dar și pofta cu care savurează 
sau nu mâncarea , toate acestea re-
prezentând modalitatea de verifi ca-
re a celor spuse de oaspete. Aceeași 
femeie este situată și în ipostaza în 
care trebuie să afl e ce părere deține 
o persoană A despre altă persoană 
B, dar este nevoită să aștepte reu-
niunea celor două persoane în care 
persoana B va întreține o discuție 
și cu o persoană C . În continuare 
, ea va examina expresia facială a 
persoanei A, care urmărește aceas-
tă discuție dintre B și C. Neputând 
să se tempereze tot timpul deoarece 
simte un discomfort, A va lăsa timp 
femeii a-și contura o părere. Aceas-
tă analiză fi ind o observare a unui 
observator neobservat. Ținând cont 
de faptul că orice persoană își poate 
controla o perioadă nedeterminată 
de timp  comportamentul, putem 
lua în vedere și varianta în care in-
dividul va adopta un comportament 
considerat informativ și de încrede-

re, prin verifi carea aspectelor con-
trolabile ale comportamentului său 
cu ajutorul celor mai puțin contro-
labile. Imaginăm următoarea sce-
nă: pentru a fi  acceptat în interiorul 
unui cerc social de dimensiuni redu-
se, participantul observator poate 
adopta o privire aprobatoare , dar pe 
care o poate menține pe tot parcur-
sul discuției pe care o urmărește ; în 
cazul prezent , observatorii observa-
torului vor întâmpina difi cultăți în 
analiza poziției acestuia.

3. Controlul sinelui și con-
cluzii fi nale

Un alt exemplu precis al auto-
rului este următorul: tot în insula 
Shetland, în momentul când unul 
dintre vecini vine pentru a bea o 
ceașcă de ceai, acesta lasă ușor de 
identifi cat pe chipul său un zâmbet 
cald în timpul când pășește în casă; 
în lipsa unor obstacole fi zice în exte-
riorul casei, dar a unei luminozități 
scăzute în interior permit vizuali-
zarea ușoară a vizitatorului în dru-
mul spre casă, localnicii observă cu 
atenție modul în care acesta își mo-
difi că expresia facială , de la una ne-
gativă, către una ușor pozitivă. Dar, 
unii vizitatori cunosc faptul că în 
acel timp ei pot fi  priviți de viitoarele 
gazde, adoptă o expresie facială soci-
abilă cu mult înainte de a se apropia 
de casă, în scopul menținerii unei 
imagini constante.

Goff man defi nește acest tip de 
control asupra sinelui precum re-
instaurarea simetriei procesului 
de comunicare și pregătirea scenei 
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pentru punerea în practică a unor 
anumite tipuri de informații. De-
oarece observatorii sunt oarecum 
încrezători in sentimentele dezvol-
tate de individ,  acesta poate avea 
multe benefi cii dacă știe cum să le 
gestioneze. Deși ei cunosc faptul că 
individul manipulează ceea ce simte, 
ei caută în actul său de manipulare 
o oarecare refl ectare a atitudinii pe 
care o adoptă necontrolat.  Acest 
fapt asigură din nou controlul 
asupra comportamentului unui 
individ, dar de această dată totul 
stă deasupra comportamentului său 
presupus necontrolat, ajungându-
se la o restabilire a simetriei acestui 
proces al comunicării. Arta prin care 
efortul unui individ ajunge până la 
neintenționalitatea calculată duce 
cu gândul că ar fi  dezvoltată mai 
mult decât  capacitatea proprie de 
manipulare a comportamentului, 
lăsând posibilitatea martorului de 
a manevra comportamentul real al 
actorului.

Autorul justifi că faptul că atunci 
când un individ conturează o 
defi niție a unei situații în momentul 
în care se prezintă în fața altor per-
soane, este necesar să evidențiem și 
cei care îl privesc, chiar dacă adoptă 
un rol pasiv,  vor contura la rândul 
lor o defi niție  situației respective, 
în concordanță cu răspunsurile și 
fi rul acțiunilor îndreptate către in-
divid. În general , defi nițiile speci-
fi ce situației conturate de mai mulți 
participanți  se afl ă într-un perfect 
sincron pentru a nu cauza apariția 
unei contradicții deschise. Deci, nu 

își va face prezența acel tip de con-
sens specifi c unui indiviz prezent 
care exprimă cu o mare candoa-
re sentimentele reale și acceptă în 
același timp sentimentele celorlalți. 
Acest  exemplu de armonie are o 
latură optimistă, dar care nu este 
obligatoriu pentru ca societatea să 
funcționeze corect.  Din acest motiv 
, participanților le este recomandat 
să își exprime sentimentele adevă-
rate care le au în momentul respec-
tiv, pentru a putea transmite un re-
zumat al acelei situații, despre care 
ceilalți vor  avea o părere adecvată. 
O menținere permanentă a acestei 
arii de înțelegere, a unui consens 
ireal este ușurată de faptul că orica-
re dintre participanți își maschează 
dorințele personale în umbra unor 
afi rmații , având la bază ipoteze pe 
care ceilalți sunt nevoiți să le adopte. 
Astfel, s-a creat o gamă largă de divi-
ziune care are la bază munca defi ni-
rii. Prin urmare, oricare participant 
are drepturi să întrunească un set al 
regulilor ofi ciale, dar provizorii care 
să cuprindă probleme existențiale 
pentru sine, dar mai puțin importan-
te pentru cei din jurul său; un bun 
exemplu constă în raționalizările și 
justifi cările care stau la baza motivă-
rii trecutului său.  Drept mulțumire, 
el își va rezerva dreptul de a vorbi sau 
de a se angrena în discuții complexe 
pentru ceilalți, dar cu o importanță 
mai mică pentru el. Astfel ia naștere 
un nou tip de comunicare, numit 
„modus vivendi” interacțional (con-
stă în acordul real care va avea la 
bază pretențiile asupra unei proble-
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me din acel moment). Dar nu va lip-
si nici acordul real care are la bază 
dorința în a evita un confl ict deschis 
în legătură strânsă cu defi nirea ace-
lei situații.

Pentru a încheia această introdu-
cere a sa, autorul Erving Goff man 
oferă defi niția concretă a unor con-
cepte precum:

- interacțiunea = infl uența reci-
procă a mai multor indivizi asupra 
acțiunilor      altora, atunci când se 
afl ă în apropiata prezență fi zică

= suma actelor care se petrec cu 
un anumit scop sau ocazie, numai 
atunci când un număr  precis de 
indivizi  se afl ă tot timpul unul în 
prezența celuilalt

- performare =  activitatea carac-
teristică unui anumit participant, 
cu o ocazie precisă,  și care ajută 
prin orice tip de infl uențare asupra 
celorlalți participanți

- rol = un model de acțiune sta-
bilit anterior , care se desfășoară pe 
parcursul unei performări, dar poa-
te fi  prezentat sau preluat și cu alte 
scopuri sau ocazii

- relație socială = un individ sau 
un performer au același rol în fața 
unui public comun,  în diverse oca-
zii.

În concluzie,  teoria lui Goff man  
despre managementul impresiilor 
este relevantă pentru că sugerează  
un număr de similarități existen-
te între interacțiunea personală  și 
secvențele televizate.  Amândouă 
implică generarea unor stimuli so-
ciali foarte importanți  și percepe-

rea acțiunii  sau a personajelor în 
funcție de contextul social și coope-
rarea personală. Legătura dintre co-
durile interpersonale  și înțelegerea 
secvențelor televizate este simbo-
lică pentru că imaginile de televi-
ziune sunt simbolice în raport cu 
experiențele de viață. Din această 
cauză nu răspundem situațiilor te-
levizate în același mod în care am 
face-o într-o situație reală , dar noi 
răspundem totuși conceptului de 
situație reală. 

Dacă autorul a avut dreptate în 
presupunerea lui după care com-
portamentul interpersonal este la 
fel ca drama în care scenariul de-
pinde de modul în care îți controlezi 
performanțele și restricțiile pe care 
le impui celorlalte personaje, atunci 
media poate repune problema dra-
mei în întregul ei sens. Acestea pot 
schimba scena pe care omul își joacă 
propriul rol și poate alterna identi-
tatea și mărimea audienței acestora. 
Ca un rezultat , televiziunea poate 
schimba tipul și calitatea accesului 
și relațiilor pe care le au oamenii în-
tre ei și astfel pot afecta natura ro-
lurilor care pot fi  jucate cu succes în 
viața reală.

Note
1 Sociolog și scriitor american, Erving Go-
ff man,  născut în anul 1922 în Canada, își 
obține masteratul în discipline umanis-
te la Universitatea din Chicago în anul 
1949, iar doctoratul, în 1953. Cea mai mare 
contribuție a sa la teoria socială este studiul 
despre interacțiunea simbolică, în perspecti-
vă dramaturgică, în dezvoltarea teoriei sale 

Denisa-Elena Mihaiu
Dramaturgia comunicării cotidiene



23

microsociologice simțindu-se și infl uența 
unor sociologi renumiți, ca George Herbert 
Mead sau Herbert Blumer.
2 Una dintre cele mai cunoscute opere ale 
lui Goff man este „Viața cotidiană ca spec-
tacol”, publicată la București, în anul 2003 
de Editura Comunicare.ro, în traduce-
re de Simona Drăgan și Laura Albulescu.
Prin intermediul acestei cărți, Erving Go-
ff man elaborează viziunea dramaturgică în 
interacțiunea umană. El sugerează că viața 
este asemenea unui teatru, portretizând 
importanța acțiunii umane.
3 Expresie preluată din lucrarea „Viața co-
tidiană ca spectacol” , scrisă de Erving Go-
ff man.
4 În urmă cu aproape 50 de ani, Gustav 
Ichheiser a început să publice scrierile sale 
limba engleză pe percepția socială în relațiile 
dintre națiuni. Această lucrare reintrodu-
ce perspectiva sociopsihologică bazată pe 
relații internaționale și istoria ideilor în psi-
hologie socială politic.
5 William Isaac Thomas (1863-1947) a fost 
un sociolog american. El este cunoscut 
pentru munca sa inovatoare în sociologia 
migrației pentru care a cooperat cu Florian 
Znaniecki el, și pentru formularea lui a ceea 
ce a devenit cunoscut sub numele de teore-
ma lui Thomas, un principiu fundamental de 
sociologie: „Dacă oamenii defi nesc situații la 
fel de real, ele sunt reale în consecințele lor „. 
6 Citat preluat din opera lu Erving Goff man , 
„Viața cotidiană ca spectacol”
7 Willard Walter Waller (1899–1945) a fost 
un sociolog american. O mare parte din 

cercetările sale erau despre sociologia fa-
miliei, sociologia educației și sociologia mi-
litară. Lucrarea „The Sociology of Teaching 
”(1932) a fost descrisă ca un „clasic timpu-
riu” în domeniul sociologiei educației. Înain-
te de moartea sa subită, a fost recunoscut ca 
fi ind unul dintre cei mai proeminenți savanți 
în domeniul sociologiei.
8 Citat preluat din opera lu Erving Goff man , 
„Viața cotidiană ca spectacol”
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CRITICA ECONOMIEI 
POLITICE A SEMNULUI

Mihai Ștefănescu *

Jean Baudrillard1 publică cartea 
cu titlul Societatea de consum în 
care aduce o critică severă a societății 
capitaliste. Textul are ca și punct 
de vedere, în societatea actuală, 
modul în care comportamentul de 
consum este și comportament de 
comunicare. În cele ce urmează 
voi trata anumite subiecte pe baza 
textului lui Baudrillard.

Modul specifi c din care se 
trece de la natură la cultură

Autorul pornește de la ipoteza că 
prin consum se asigură ordinea sem-
nelor și integrarea grupului, fi ind în 
același timp un sistem de valori ide-
ologice și un sistem de comunica-
re, o structură de schimb. Pornind 
de la ipoteză, Baudrillard defi nește 
consumul ca exclusivitate a plăce-
rii. Plăcerea având ca rol consumul 
pentru sine, însă consumul implică 
mai mult decât sinele, el înglobând 

schimbul de valori codifi cate dintre 
toți consumatorii. În acest caz plă-
cerea creează o iluzie asupra consu-
matorului. Consumul fi ind un an-
samblu de semnifi cații asemănător 
limbajului sau felului de înrudire 
în societatea primitivă. Ne este re-
latat și principiul lui Levi-Strauss 
2în care consumul nu este defi nit de 
plăcere și satisfacție, ci ca un sistem 
de valori, un cod de obiecte-semne și 
diferențe. Făcând o asemănare între 
sistemul de înrudire și sistemul 
de consum, sistemul de înrudire 
fi ind un fel de comunicare între 
grup și indivizi. Exact ca și sistemul 
consumului bio-funcțional și bio-
economic de produse și bunuri care 
este înlocuit de unul sociologic de 
semne. Esențiala funcție a obiecte-
lor fi ind aceea de a asigura un anu-
mit tip de comunicare.
Trecerea de la natură la cultură 

este modul în care sistemul primar 

* Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Științe Politice, Comunicare și Relații 
Publice, anul I.
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de consum se modifi că în socie-
tatea contemporană devenind un 
sistem de transmitere a valorilor, a 
semnifi cațiilor. Cumpărarea, vân-
zarea, circulația bunurilor fi ind un 
limbaj prin care societatea comuni-
că.

Care este  distincția dintre 
cetățeanul consumator și puri-
tan?

Jean Baudrillard relatează că în 
societatea de astăzi, consumul devi-
ne o datorie cetățenească, nefi ind un 
drept sau o poftă a consumatorului. 
Ni-se aduce la cunoștință perspec-
tiva cetățeanului modern în antite-
ză cu puritanul, principalul motiv 
de producere a obiectelor pentru 
cetățeanul modern fi ind acela de a-și 
satisface plăcerile devenind o între-
prindere de plăcere și satisfacție. 
Pe când puritanul este mai atent cu 
producerea, gândindu-se mai mult 
la practica produselor. Consumato-
rul modern s-a axat mai mult pe re-
inventarea producției în scopul sati-
sfacerii plăcerii și nu pe a producției 
prin muncă, el tinde să devină asoci-
al dacă se mulțumește cu ceea ce are, 
având nevoie de existența unui ciclu 
perpetuu pentru a face față consu-
mului din societatea modernă.

La ce se referă conceptual de 
fun morality?

Conceptul de fun morality se 
referă la ideologia omului mo-
dern care este disperat în a nu rata 
cumva o plăcere, o senzație, trăirea 
unei noi experiențe din proveniența 

consumului.

De ce spune Baudrilard că 
cetățeanul consumator nu are 
dreptul să nu fi e fericit?

Conform defi niției lui Emile 
Durkheim 3în care consumatorul 
acționează doar în cadrul unor 
constrângeri a regulilor sociale, 
având libertate. Consumul este o 
constrângere, o morală, o adevărată 
instituție, afi rmă autorul. Dar în 
societatea actuală este încurajată 
gândirea hedonistă, cultul plăcerii 
în care mereu cumperi și ești 
mereu fericit fără a avea nici o grijă. 
Consumul se învață cu ajutorul 
creditului elimină vechea gândire 
de a face economii și introduce 
consumatorii într-o economie 
forțată. Se bazează pe lipsa grijilor 
în care cumpărătorul este relaxat 
având în cap idea forțată de cumperi 
acum și plătești mai târziu ( unul 
din sloganele des utilizate în spo-
turile publicitare de către agentiile 
bancare). În text autorul subliniază 
că omul și prioritățile sale sunt un 
factor important în noua ideologie 
a societății de consum, acestea fi ind 
doar de fațadă și că producția, con-
sumul reprezintă un system logic de 
lărgire a forțelor pproductive și de 
control a acestora. Temele puritane 
ale economisirii fi ind înlocuite de 
noiile tematici precum non-calculul, 
plăcerea extremă.

Ce spunea Eisenhower des-
pre consum ca obligație?

În anul 1958 președintele 

Mihai Ștefănescu
Critica economiei politice a semnului
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Eisenhower4 spunea că încurajarea 
grupurilor private prin grațierea 
acestora de la plata impozitelor va 
aduce un benefi ciu economiei, înlo-
cuind impozitul cu prestație socială. 
Avem ca exempl anul 1954, spune 
revista Time, în care oamenii și-au 
îndeplinit datoria civică ajutând 
la creșterea economiei comparând 
diverse produse (aer condiționat, 
cuțite de tăiat carnea, etc.), suma din 
deducerile fi scal fi ind de 9 miliarde 
de dolari.

Afi rmația lui Paul Fabra cu 
privire la statutul individului.

În anul 969, Paul Fabra5 publi-
ca în Le Monde6 un articol cu titlul 
Superprofi turile și monopolizarea 
economiilor de către marile com-
panii. În acest articol discutându-
se caracteristicile de care are 
nevoie sistemul și anume oamenii 
ca muncitori (munca salariată), ca 
surse de economii fi ind impozitele 
și împrumuturile. Însă cea mai mare 
nevoie fi ind oamenii în calitate de 
consumatori.

La ce se referă contradicția 
profundă a societății civile și 
politice?

Capitalismul se bazează pe un sis-
tem de valori individuale amestecate 
cu altruism, în stadiul concurenței, 
spune autorul. Devenind iluzia unei 
societăți altruiste, având ca scop pu-
nerea în umbra a rivalităților socia-
le. Controlul social este realizat prin 
prisma consumului, devenind un joc 
din  care nu mai există scăpare.

Este totuși întrebător faptul că nu 

au existat multe manifestații, răscu-
lări împotriva fenomenului de con-
sum, cu excepția anului 1968 în care 
americancele și-au ars sutienele în 
public (No Bra Day). Consumatorul 
devine solitar, obiectul izolează și ca 
exemple sunt date emisiunile vizio-
nate la televizor în familie, publicul 
stadioanelor sau al cinematografe-
lor. Se poate întreține o revolt împo-
triva televiziunii, însă aceasta nu va 
înceta să existe. Consumul este foar-
te bine orchestrat insufl ând fi ecărui 
consumator un cod specifi c.

În cele din urmă, conform lui 
Jean Baudrillard, consumatorul din 
zilele noastre comunică prin inter-
mediul produselor cu întreaga soci-
etate. Prin achiziționarea obiectelor, 
acesta înglobează o serie de valori 
ce sunt transmise mai departe către 
ceilalți consumatori, mai exact un 
limbaj codifi cat.

Note
1 Sociolog francez (1929-2007).
2 Antropolog si etnolog francez (1908-2009).
3 Sociolog francez (1858-1917).
4 A fost al 34-lea președinte al Statelor Unite 
ale Americii in perioada 1953-1961.
5 Jurnalist francez.
6 Le Monde.
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FILMELE HOLLYWOOD-IENE 
DIN PERSPECTIVA PROPPIANĂ

Cătălina Băcioiu *

Filmul a avut, poate, dintre toa-
te formele artistice, cea mai rapidă 
traiectorie ascensională și putem 
afi rma cu certitudine că procesul de 
transformare continuă cu aceeași 
uluitoare viteză.  Această ascensiu-
ne a făcut ca fi lmul, ca și fenomen 
mass media, să suscite interesul 
cercetătorilor și publicului deopotri-
vă. Dacă primii au analizat științifi c 
cinematografi a, următorii au trăit 
poveștile.  Dar nu cumva fi lmul este 
un alt fel de poveste? 
Tema acestei lucrări poate fi  sin-

tetizată sub formă unui titlu:  Filme-
le hollywood-iene din perspectivă 
proppiană.

Ipoteza
Ipoteza acestei cercetări are 

ca suport observația că fi lmele 
hollywood-iene păstrează un anumit 
tipar și transmit un anumit mesaj: 
există în toate fi lmele un erou, un 

antierou, un personaj feminin care 
este – de regulă – iubita eroului, 
unul –două personaje care intervin 
în acțiune favorabil eroului, iar me-
sajul transmis este că binele învinge 
răul.

Plecând de le cele de mai sus, se 
avansează  ipoteza că personajele fi l-
melor hollywood-iene sunt o replică 
a personajelor proppiene ale basmu-
lui. 

Teoria
Pentru partea teoretică a cercetă-

rii s-a folosit „Morfologia basmului”  
– studiul lui Vladimir Propp – în 
care autorul face o amplă analiză a 
basmului, descriind, printre altele, 
sfera de acțiuni și atributele speci-
fi ce fi ecărui personaj astfel încât el 
poate fi  recunoscut cu ușurință. 

Fiind o cercetare cantitativa si nu 
una calitativă, s-a recurs la a se ex-
trage din partea teoretică criteriile 

* Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Științe Politice, Comunicare și Relații 
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care stau la baza alegerii personaje-
lor de fi lm ca fi ind corespondentele 
personajelor de basm. Conform te-
oriei proppiene fi ecărui personaj de 
basm îi corespund o serie de atribu-
te fi zice (și / sau morale) și o sferă 
de acțiuni . Astfel,  eroul este tânăr, 
frumos, mărinimos și acționează 
întotdeauna în sfera acțiunilor po-
zitive -  ajută, apără, salvează, etc; 
falsul erou este cel care încearcă să-
și asume meritele eroului, dar care 
este mereu demascat; fata de împă-
rat este tânără, frumoasă, blândă și 
este, de obicei, ”recompensa” pentru 
erou ; ajutorul năzdrăvan - cel mai 
adesea este un personaj înzestrat cu 
calități miraculoase care îi vine me-
reu în ajutor eroului; răufăcătorul 
este construit în antiteză cu eroul – 
el este urât și rău, iar sfera acțiunilor 
lui cuprinde lupta cu eroul, pagube, 
răpiri, distrugeri, etc.

Conform aceleiași teorii, eroul 
trece cu bine prin toate încercările, îl 
învinge pe răufăcător și este recom-
pensat în toate basmele. 

Metoda
Unitatea de analiză este fi lmul 

– ca produs, mai exact personajele 
fi lmelor și modul în care au fost con-
struite (în sensul în care personajul 
de fi lm respectă atributele fi zice și/
sau morale și sfera de acțiuni carac-
teristice descrise de Propp în studiul 
său).

Filmele vizionate au fost alese 
din topul IMDB1 - U.S. Box Offi  ce, 
iar alegerea lor s-a făcut aleatoriu - 
fi ecare  al treisprezece-lea  fi lm din 

box offi  ce-ul american – rezultând 
următoarea listă:

Spider-Man 2 (2004)

Pirații din Caraibe: Blestemul perlei 
negre (2003)  

Căpitanul America: Războinicul ier-
nii  (2014)

Misiune imposibilă 2  (2000)

Mumia revine (2001)

Batman Forever (1995)

Rise of the Planet of the Apes 
(2011)  

Kung Fu Panda 2 (2011) 

G.I. Joe: Ascensiunea cobrei (2009) 

Ora de vârf (1998)

Superman (1978) 

2 Fast 2 Furious (2003)

Van Helsing (2004)  

Wild Wild West (1999)  

Cei ce veghează (2009)  

In the Line of Fire (1993)  

Die Hard: With a Vengeance 
(1995)  

Prințul Persiei - Nisipurile timpului 
(2010)

Real Steel (2011) 

Blade II (2002)  

Corpusul
Fiind o analiză cantitativă, s-a ur-

mărit cât de des, și  în câte fi lme, se 
regăsesc personajele proppiene.  S-a 
realizat tabelul în care s-au notat fi l-

Cătălina Băcioiu  
Filmele hollywood-iene din perspectiva proppiană
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mele vizionate, personajele proppi-
ene și  s-a marcat fi ecare personaj 
proppian care a fost regăsit în fi lm. 
Analiza acestui tabel va confi rma sau 
va infi rma ipoteza acestei cercetări.

Din analiza tabelului reies urmă-
toarele rezultate: dintr-un total de 
20 de fi lme  în 19 fi lme există eroul, 
în 18 fi lme există răufăcătorul, în 16 
fi lme există ajutorul năzdrăvan, în 
15 fi lme există fata de împărat, iar 
falsul erou apare în 3 fi lme.

Așa cum se vede și în tabel, fi lmul 
Rise of the Planet of the Apes (2011) 
este singurul în care nu am regăsit 
personajele proppiene, iar la fi lmul 
Pirații din Caraibe – Blestemul Per-
lei Negre (2003) personajele erou și 
răufăcător sunt bifate de câte două 
ori. Dacă în cazul fi lmului Pirații din 
Caraibe – Blestemul Perlei Negre 
(2003) este vorba de două povești 
diferite, fi ecare cu eroii ei, în cazul 
fi lmului Rise of the Planet of the 
Apes (2011) personajele proppiene 
nu se regăsesc. Filmul este o po-
veste științifi co-fantastică în care 
nu se poate face o diferență clară a 
atributelor fi zice (și / sau morale) și 
a sferei de acțiuni specifi ce persona-
jelor proppiene.

Concluzii
Având in vedere faptul că perso-

najele proppiene principale – eroul, 
răufăcătorul, fata de împărat – se 
regăsesc în 15 din cele 20  de  fi lme, 
iar personajele proppiene secunda-
re – falsul erou și ajutorul năzdră-
van – apar și ele în 17 din cele 20 
de fi lme (falsul erou în 2 din cele 20 
de fi lme,  ajutorul năzdrăvan în 16 
fi lme) se poate spune că ipoteza de 
la care s-a pornit această cercetare 
se confi rmă. Se consideră necesară 
observația conform căreia , așa cum 
reiese din analiza tabelului, falsul 
erou nu apare în toate fi lmele, dar 
această situație nu afectează  perso-
najele și acțiunea fi lmului. Chiar și 
în lipsa falsului erou fi lmele anali-
zate respectă perspectiva proppiană 
asupra personajelor basmului. Altfel 
spus, personajele de fi lm sunt replici 
ale personajelor de basm, iar fi lmul 
în sine este o poveste.

Note
1 Document online, găsit la adresa http://
www.imdb.com/search/title?at=0&genre
s=action&sort=boxoffice_gross_us&title_
type=feature, accesat la data de 12.05.2014
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Democrația este un sistem poli-
tic care, de-a lungul timpului, a luat 
diverse forme; de la democrația 
Atenei antice până în prezent. 
Desigur nici democrația ateniană 
(care ignora participarea la viața 
publică a sclavilor, considerați de 
către Aristotel unelte vorbitoare) 
nici democrația comunelor urbane 
medievale (care ignora faptul că 
bunăstarea lor se baza pe munca 
slugarnică a mediului rural din care 
orașele își trăgeau seva) și pe aceea a 
poporului mărunt care asigura pro-
ductivitatea crescută a muncii prin 
salarii de mizerie nu pot fi  consider-
ate reale democrații, în ciuda nume-
lui pe care îl poartă. Un regim dem-
ocratic vom găsi doar în momentul 
în care sunt desfi ințate servituțile 
personale, se va instaura egalitatea 
juridică (cel puțin la nivel teoretic) 
între toți supușii statului, care devin 
astfel cetățeni, iar accesul la conduc-

erea instituțiilor fundamentale ale 
statului se va face prin alegeri care 
sunt adresate, în măsură din ce în 
ce mai mare, întregului corp civic. 
Astfel, revoluțiile liberale ale secole-
lor XVIII-XIX au impus ca norme, 
condiții necesare și sufi ciente 
ale democrației, alegerile libere, 
independența politicienilor aleși, 
libertatea votului și a cuvântului 
pentru alegători, dezbaterea liberă 
asupra deciziilor publice. Această 
interpretare a democrației și-a atins 
apogeul undeva înspre începutul 
secolului XX în SUA și câteva state 
ale Europei Centrale și de Vest. As-
censiunea regimurilor fasciste și 
totalitare din perioada interbelică a 
marcat falimentul democrațiilor de 
tip clasic și trecerea, treptată, spre 
democrația contemporană. 

În democrația clasică partidele 
au o poziție dominantă în câmpul 
politicii. Programele lor, person-

ANALIZA CAMPANIEI 
DE COMUNICARE POLITICĂ 
A LUI CRIN ANTONESCU

Andreea Grijac *

* Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Științe Politice, Comunicare și Relații 
Publice, anul al III-lea.
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alitatea unor lideri charismatici 
atrăgeau voturile electoratului, elec-
torat care nu se suprapunea peste 
întreg corpul civic, accesul la urne 
fi ind deseori îngrădit unor catego-
rii de populație (aproape peste tot 
femeile, iar în unele state cetățenii 
cu venituri reduse aveau un acces 
limitat la exercitarea deplină a drep-
tului de a vota). Este un stadiu al 
democrației în care actorii politici 
(responsabili cu emiterea mesajelor 
politice) și cei care activau în media 
(în epoca respectivă, dominată de 
către presa scrisă) stabileau relații 
de reciprocitate interesată: ”Relațiile 
dintre politicieni și jurnaliști, între 
partid și presă, au fost considerate 
o căsătorie de interes în care fi ecare 
depindea mai mult sau mai puțin 
de celălalt”. (Beus, 2011, pag. 18) În 
mesajul lor public jurnaliștii aveau 
nevoie de informații venite din par-
tea instituțiilor și actorilor politici, 
iar aceștia din urmă aveau nevoie 
atât de expunerea pe care media le-o 
putea asigura, cât și de media ca me-
diu de transmitere a mesajelor polit-
ice specifi ce.

Introducerea votului universal 
după Marele Război a fost una din-
tre condițiile care au favorizat de-
balansarea regimurilor democratice 
clasice: un electorat mai puțin in-
struit sau mai ușor de infl uențat a 
permis accesul la viața politică a 
unor partide extremiste; dar un al 
doilea factor care a dus la degradar-
ea acestei prime forme a democrației 
moderne a fost și pătrunderea pe 
scena comunicării de masă a două 

noi forme: radioul și fi lmul, care au 
răsturnat raportul dintre politic și 
media. 

Nu doar mutațiile survenite în 
viața politică a democrațiilor oc-
cidentale după al doilea război 
mondial (defascizarea, urmările 
politice interne ale războiului rece 
etc.) au dus la ceea ce am numit 
mai sus democrația contemporană, 
ci și mutațiile majore din aria 
comunicării dintre clasa politică și 
corpul civic (precum și între diferitele 
componente ale acestuia din urmă). 
Dacă democrațiile clasice foloseau 
ca mijloc de comunicare aproape 
în exclusivitate presa tipărită și dif-
eritele forme de afi șaj, perioada 
interbelică a descoperit puterea de 
comunicare (și de infl uențare) a ra-
dioului. Dar mutația majoră a fost, 
în domeniul comunicării în gen-
eral și a comunicării politice în spe-
cial, introducerea pe o scară din ce 
în ce mai mare a televiziunii. Căci 
după năvala televiziunii în media, 
urmată de schimbările care au dus 
la ceea ce numim social-media, par-
tidele și programele acestora și-au 
pierdut din importanță, iar politi-
cul a devenit din ce în ce mai mult 
o marfă care, conform legilor mar-
ketingului, este cumpărată pentru 
ceea ce pare, nu pentru calitățile 
ei esențiale  Se ajunge astfel la ceea 
ce Jos de Beus numea democrația 
de audiență caracterizată suc-
cint astfel: ”Personalitățile sunt fa-
vorizate mai mult decât partidul, 
spectacolul mai mult decât progra-
mul și autenticitatea mai mult decât 
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competența.” (Beus, 2011, pag. 18) 
În sprijinul celor de mai sus 

aducem faptul că în introducerea la 
lucrarea Political Communication 
in Postmodern Democracy, Brants 
și Volmer argumentează (Brants and 
Voltmer,  2011, pag 4), citând diferiți 
autori, faptul că de la o dominație a 
mediei de către politică (politica in-
strumentalizând produsele media), 
trecând printr-o fază a unui relativ 
echilibru, s-a ajuns la situația din 
prezent, în care media își impune 
propria logică de prezentare a fapte-
lor politice, dincolo de voința acto-
rilor politici. Deci putem concluzio-
na că sistemul democrației moderne 
de tip clasic este în momentul de 
față modifi cat datorită dominației 
mass-media contemporane ca formă 
de comunicare între politic și corpul 
civic:

- Libertatea din punct de vedere 
tehnic a sufragiului este asigurată, 
dar alegerile devin o dispută dusă 
nu doar, și nu în primul rând, între 
programele unor candidați, ci în-
tre felul în care aceste programe și 
mai ales acești candidați sunt ”am-
balate” de către experți în comu-
nicare, ce reușesc să facă mai atrac-
tiv candidați sau programe, dincolo 
de conținutul lor real, programatic 
sau uman. 

- Independența (fi e ea și relativă) 
a politicienilor față de electorat, 
bazată pe faptul că aceștia pot tra-
sa o linie politică ce este urmată de 
către stat și populație chiar dacă 
este impopulară, urmând ca ul-
terior doar electoratul să sesizeze 

benefi ciile respectivei politici și să 
recompenseze electoral actul poli-
tic ce păruse inițial ca fi ind unul 
nepotrivit, este mult redusă. În 
fapt liderii politici sunt focusați pe 
găsirea unui consens între viziunea 
lor personală asupra politicilor de 
urmat și ceea ce ei cred că gândește 
sau dorește electoratul. Un consens 
care presupune dependența politi-
cilor publice de favorabilitatea pe 
care politicul o găsește în sondajele 
de opinie. Epoca în care un I. I. C 
Brătianu refuza intrarea în război a 
României (1914) sau Roosevelt forța 
intrarea în război a SUA (1941) este 
revolută: politicienii guvernează cu 
un ochi la respectarea programului 
lor politic și cu celălalt pe grafi cele 
sondajelor de opinie, foarte puțini 
lideri asumându-și riscul de a merge 
împotriva curentului de opinie ex-
istent. 

- Libertatea cuvântului pentru 
alegători este păstrată dar în fapt ea 
este confi scată de către sursele me-
dia: jurnaliștii formatori de opinie, 
analiști politici invitați în studi-
ourile de radio sau TV, bloggeri/
jurnaliști de internet, toți aceștia 
profesioniști sau semi-profesioniști 
teoretic independenți de sistemul 
politic. Independența lor teoretică 
față de politic le asigură credibili-
tatea, și adesea aceștia sunt critici 
față de sistem, dar adesea ei care se 
pot dovedi tot atât de bine ca fi ind 
afl ați în slujba politicului sau a dif-
eritelor structuri ale statului. 

- Dezbaterea liberă subzistă și 
ea, dar ea se mută, cel mai adesea, 
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din incinta sălilor de dezbateri sau 
din locurile publice, în studiourile 
sursele de mass-media. Acolo, prin 
radio, televiziune și social-media 
politicienii au ocazia să-și confrunte 
opiniile cu o largă paletă de public, 
de la jurnaliști la cetățeni de rând 
și de la reprezentanții unor grupuri 
de interese la cei ai societății civile. 
Aceste dezbateri favorizează atât re-
fl exia retrospectivă a cetățenilor (ce 
au făcut politicienii pentru noi, s-au 
ținut de promisiunile date?) cât și pe 
aceea prospectivă a politicienilor (ce 
se dorește din partea noastră?).

Plecând de la cele prezentate mai 
sus, apare limpede faptul că par-
tidele și candidații acestora, înainte 
de a se confrunta pentru câștigarea 
legitimității  în mințile și sufl etele 
cetățenilor, mai întâi trebuie să 
câștige bătălia de pe piața media. 
Cazurile Berlusconi în Italia sau, 
la o scară mai redusă, Dan Diaco-
nescu în România demonstrează cu 
prisosință că un partid cu o slabă 
consistență ideologică și doctrinară 
poate atinge rezultate electorale no-
tabile dacă are o reprezentare media 
sufi cientă și efi cientă, pe termen cel 
puțin mediu; invers, rezultatele elec-
torale dezamăgitoare înregistrate în 
ultimii 25 de ani de către Partidul 
Național Liberal sunt datorate și lip-
sei unui sprijin constant din partea 
unei surse media.

Dacă politicul are nevoie de mass-
media, asta nu înseamnă că rapor-
tul este univoc; și media are nevoie 
de politic: ”Sistemul politic susţine 
sistemul mass-media prin acord-

area drepturilor constituţionale şi 
a celorlalte drepturi legale pentru 
a opera ca sistem informaţional, în 
ideea că mijloacele de comunicare 
de masă sunt esenţiale în conduc-
erea unei societăţi democratice.” 
(DeFleur & Ball-Rokeach, 1999, pag. 
301) Deci putem afi rma fără teama 
de a greși că mass-media depinde 
de politic în aceeași măsură în care 
politicul depinde de mass-media, că 
există multiple căi prin care politi-
cul poate acționa asupra intereselor 
mass-media. În funcție de gradul de 
independență a unui sistem (fi e sis-
temul politic, fi e sistemul mass-me-
dia) față de celălalt, crește puterea și 
puterea de infl uențare asupra siste-
mului cu un grad de dependență mai 
ridicat, din partea sistemului cu un 
grad mai mare de autonomie.

Capacitatea mass-media de a 
transmite către public/electorat 
mesajele emise de către politic se 
dovedește a fi  insufi cientă, mai 
ales în cazul campaniilor electorale 
naționale, când practic toți competi-
torii aruncă pe piața media valuri de 
informație – de aceea s-au introdus 
reguli și proceduri cu privire la ac-
cesul media în perioada campaniilor 
electorale. Dincolo de asta, trus-
turile media, lucrătorii din cadrul 
acestora, operează oricum o triere 
a informațiilor pe care le primesc 
din partea politicului, alegând ceea 
ce va fi  transmis către public con-
form unei grile proprii de selecție. 
Deci avem de-a face cu o ofertă (de 
discurs politic) mai mare decât cer-
erea (capacitatea mass-media de a 

Andreea Grijac 
Analiza campaniei de comunicare politică a lui Crin Antonescu
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transmite toate informațiile precum 
și interesul publicului față de eveni-
mentele politice sunt, ambele, limi-
tate).  Un corp civic tot mai indifer-
ent la politică este supus unui asalt 
din partea a tot felul de platforme 
politice, concepte, idei, imagini ven-
ite dinspre politic dar triate și even-
tual cosmetizate de către media. 
Scopul din partea politicului este 
atragerea atenției, fi xarea acesteia, 
transformarea ei în suport politic 
pentru cauza proprie; scopul mass-
media, dincolo de acela de a informa 
corect publicul, este maximizarea 
audienței și a profi turilor.

Nu este sufi cient ca politicul să 
penetreze spațiul media și intrarea 
în acest spațiu nu este un scop în 
sine. Pentru a convinge publicul/
electoratul, pentru a obține legitima-
rea sa prin vot, politicianul trebuie 
să reușească identifi carea sa și a 
programului său politic cu interesul 
general sau cel puțin cu interesul 
unei majorități a grupului civic. Pen-
tru a convinge, candidații trebuie să 
intre în spațiul public (dominat de 
către media contemporană) deci, 
implicit, să aibă un acces cât mai 
larg la mijloacele de informare (me-
dia) publice și particulare. Vom avea 
de-a face cu ”procesul de negociere 
a intereselor” (Beciu, 2000, pag. 17) 
între politic și reprezentanții media, 
atât în ce privește accesul politicu-
lui la sursele media cât și asupra a 
ceea ce înseamnă interesul public. 
Căci ”interesul public” nu este un 
dat, ci rezultanta unei negocieri în 
care, fi nalmente, triumfă o anumită 

viziune, iar politicul și media sunt 
doar doi factori ai negocierii.

Rezumând, interesul public este 
politizat deoarece politicul caută să 
se identifi ce, pentru a fi  convingător, 
cu acest interes public; în cazul în 
care identifi carea eșuează, politi-
cul caută să modifi ce prin pârghiile 
care îi stau la îndemână, conținutul 
acestui interes public. De exem-
plu invadarea Irakului condus de 
un dictator sângeros nu era de in-
teres public pentru cetățenii ameri-
cani sau englezi; atunci s-au oferit 
publicului, prin media, sufi ciente 
informații (multe false) astfel încât 
războiul cu un Irak posesor de arme 
chimice să intre în sfera interesu-
lui public din SUA și Anglia, statele 
port-drapel al invaziei din Irak. Deci 
această identifi care a politicului cu 
interesul public depinde în mare 
măsură de accesul la mijloacele 
media, acces care nici el nu este un 
dat (egal porționat între actorii po-
litici) ci este în parte tranzacționat 
(la vedere sau nu) în parte ”câștigat” 
(prin tehnici de marketing politic). 
Această a doua parte, ”ambalarea” 
candidatului încât acesta să devină 
convingător, este a doua parte a pro-
cesului de mediere politic-media-
public, și în condițiile lumii contem-
porane, devine esențială.

În fapt marketingul politic, adică 
tocmai procesul prin care un om 
politic este prezentat astfel încât să 
fi e maximizat procentul corpului 
civic care va considera că respec-
tivul politician îi reprezintă în cea 
mai mare măsură interesele, sau 

Romanian Review of Political Science and Communication. Student Supplement
issue 2 ● 2015 ● pp. 5-13



10

chiar întrupează interesul public, 
este răspunsul teoretic și practic pa 
rare politicul l-a dat fenomenului de 
mediatizare a orice, deci și a fenom-
enului politic.  Scopul marketin-
gului politic este în ultimă esență 
unul politic – câștigarea voturilor, 
deci accesul candidatului la putere 
prin legitimarea sa la urne. Dar 
conținutul activității unei echipe 
care se ocupă de marketingul politic 
al unui candidat depășește cu mult 
stricta arie discursului politic: ”Mar-
ketingul politic este metoda globală 
de organizare, prezentare, pro-
movare a informaţiei şi a resurselor 
necesare realizării unor obiective 
politice.” (Stoiciu, 2000, pag. 13). 
Confruntat cu acest fenomenul dus 
până la încercarea de impunere a 
agendei publice de către marile trus-
turi media, politicul a recurs la arma 
profesionalizării în ceea ce privește 
relația sa cu publicul în general și cu 
media în special. Alături de instituția 
purtătorului de cuvânt, departamen-
tele sau responsabilii de relații pub-
lice, marketingul politic este unul 
dintre răspunsurile pe care politicul 
le-a formulat, de-a lungul timpului, 
la provocarea lansată de către media 
pe tema transmiterii informațiilor 
dinspre emițătorul politic către pub-
licul său țintă.

Benefi ciind de vasta experiență 
a campaniilor de marketing purtate 
de către marile companii din SUA, 
marketingul politic a apărut în anii 
30 ai secolului trecut, și inițial se 
dorea nu mai mult decât transpu-
nerea în sfera comunicării politice a 

principiilor și practicilor din lumea 
vânzărilor cu amănuntul, după cum 
afi rma într-o scrisoare un reprezent-
ant al Partidului Republican: ” Efort 
comercial intensiv, iscusit, cu un 
înalt grad de organizare, pentru a-1 
deprecia pe preşedintele Roosevelt 
şi a-1 vinde pe guvernatorul Land-
on, împreună cu «bunul-simţ» al 
său, atât de mult pus în valoare prin 
publicitate.” (Schwartzenberg, 1995, 
pag. 9). 
Tributar mai întâi doar 

experienței din marketingul com-
ercial, marketingul politic (prezent 
mai întâi în cadrul campaniilor 
electorale, dar preluat ulterior și pe 
perioada mandatelor prezidențiale) 
a preluat, din ce în ce mai mult, și 
principii, teorii, metode și practici 
din lumea mass-mediei. Pentru a 
câștiga sau păstra un electorat din 
ce în ce mai volatil, din ce în ce mai 
supus infl uențelor venite dinspre 
sursele  media, marketingul politic 
a preluat, tocmai pentru a învinge 
concurența mass-media și pentru 
a-și atinge scopurile – maximizarea 
rezultatelor electorale, unele dintre 
valorile proprii fenomenului media, 
precum și logica acesteia de prezen-
tare a fenomenului politic. Dar 
această preluare a avut și consecințe 
perverse: ”Ca și consecință campa-
niile electorale – și comunicarea 
politică în general – au devenit 
mai centrate pe candidat, conduse 
de imagini, polarizate și spectacu-
lare, și mai puțin organizate în jurul 
problemelor și ideologiilor”. (Brants 
and Voltmer, 2011, pag. 5)

Andreea Grijac 
Analiza campaniei de comunicare politică a lui Crin Antonescu
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Preluarea dinspre mass-media 
înspre marketingul politic a fost 
ușurată de faptul că atât marketin-
gul politic cât și fenomenul media în 
sine, sunt centrate pe transmiterea 
informației. Desigur pentru politi-
cul servit, când și când de market-
ingul politic, esențială este difuza-
rea informației politice: ”Informaţia 
politică este una dintre resursele cele 
mai im portante folosite de marketin-
gul politic. Eticheta este încărcătura 
simbolică, imaginea care identifi că, 
dă va loare şi reprezintă produsul 
(omul, partidul). Informaţia politică 
este, în acelaşi timp, sursa vitală a 
cunoştinţelor necesare unei campa-
nii de marketing politic (fapte, date, 
persoane, relaţii, atitudini, percepţii, 
opinii, pro puneri care sunt în joc).” 
(Stoiciu, 2000, pag. 14) 

Pentru mass-media în schimb, 
informația politică este doar un seg-
ment din aria informațiilor de tot 
felul pe care și le propune să le di-
fuzeze, poate cel mai important (cel 
puțin în perioada calendaristică a 
campaniilor electorale), dar în nici-
un  caz singurul. Marketingul poli-
tic își propune să utilizeze tot ce îi 
stă la îndemână ca resurse (inclu-
siv resursele mass-media) pentru a 
”vinde” electoratului o informație 
politică care să fi e ”consumată” de 
către public/electorat, iar în urma 
asimilării acesteia, să aibă loc un 
comportament electoral consid-
erat dezirabil de către politic – fi e 
că acesta este concretizat printr-un 
vot, fi e că, la modul mai general, 
comportamentul dezirabil este con-

stituit din adeziunea la un anumit 
set de politici publice (adeziune 
măsurabilă sociologic).

Dezvoltarea marketingului poli-
tic a avut și efecte perverse. Scopul 
marketingului politic era (și este) 
câștigarea adeziunii a cât mai mulți 
cetățeni față de fenomenul politic 
concretizat printr-un partid, person-
alitate politică sau în politicile pro-
movate de către acești factori. Dar 
conștientizarea – mai întâi de către 
media, iar mai apoi, prin interme-
diul acesteia, de către publicul larg 
– a încercării de instrumentalizare 
a informației în scopuri politice, 
încercare întreprinsă tocmai de 
către marketingul politic, a dus în 
fi nal  la pierderea încrederii acestui 
public în mesajul politic și chiar în 
instituțiile politice.  

În fapt infl uența media în trans-
miterea mesajelor politice a avut 
efecte diverse, unele neașteptate, 
atât asupra clasei politice, cât și 
asupra electoratului. În sistemul 
democratic dominat de partidele 
politice, în care media era un ve-
hicul al informației politice, rare-
ori un adversar și mai niciodată un 
partener al politicului, un om politic 
avea de partea adversă tot un poli-
tician sau, cel mult, reprezentanți 
ai marilor entități corporative (pre-
cum sindicatele). În sistemul actual, 
de asemenea democratic, în care 
media tinde să aibă un rol regula-
tor, un om politic găsește de partea 
cealaltă a mesei jurnaliștii și forma-
torii de opinie (aceștia din urmă, la 
rândul lor posibili foști sau viitori 

Romanian Review of Political Science and Communication. Student Supplement
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politicieni). Competiția directă în-
tre politicieni este redusă la câteva 
întâlniri (acestea, intens mediati-
zate) în rest această competiție se 
desfășoară prin intermediul unor 
terți (analiști, jurnaliști profi lați, 
reprezentanți ai diferitor grupuri 
de interese, cetățeni obișnuiți) care 
emit judecăți de valoare asupra pro-
gramelor și politicilor publice pro-
movate de către candidați. Cu alte 
cuvinte se evaluează, cel mai ade-
sea, nu programele în sine (fapt 
ce s-ar putea dovedi plictisitor sau 
neinteresant pentru audiență) ci 
mesajele politice ale candidaților 
despre respectivele programe.

Subliniam mai sus faptul că în 
perioada campaniilor electorale se 
intensifi că transmiterea mesajelor/
informațiilor politice dinspre siste-
mul politic înspre electorat, prin in-
termediul mass-media. Dar această 
perioadă coincide și cu modifi carea 
comportamentului mass-media. 
Dacă acestea își păstrează funcția de 
transmitere a informațiilor (dinspre 
politic înspre public/electorat) pre-
cum și pe aceea de evaluare a discur-
sului și practicii politice în calitate de 
reprezentant auto-numit al opiniei 
publice, circumstanțele unei cam-
panii electorale obligă mass-media 
să își asume un ”proiect de comu-
nicare electorală” (Beciu, 2000, pag. 
43) pe o anumită perioadă. Această 
asumare schimbă întotdeauna grila 
de transmitere a canalului mediatic, 
dacă nu și modul în care sunt perce-
pute și refl ectate evenimentele pub-
lice (valorifi cate politic sau nu de 

către candidații electorali).
Din punct de vedere formal, 

legislația reglementează relațiile 
candidaților cu mass-media 
legiferând accesul (timpi de emi-
siune, sau modalitatea de trans-
mitere a publicității electorale, 
de pildă) la canalele media. Pe de 
altă parte, mass-media poate să 
elaboreze situații de mediatizare a 
candidaților, situații pe care aceștia 
le pot fructifi ca sau nu: în campa-
nia din 2009, echipele candidaților 
cu șanse s-au înțeles extrem de greu 
asupra formatului unor întâlniri față 
în față, în turul I existând doar două 
astfel de întâlniri (una având ca ac-
tori doar cuplul Băsescu-Antonescu, 
cealaltă grupându-i pe cei trei prin-
cipali candidați: Băsescu-Geoană-
Antonescu). 

Pe de altă parte, mass-media 
participă la comunicarea electorală 
nu doar oferind informații despre 
candidați, proiectele acestora și 
acțiunile lor electorale ci și oferind 
constant noi reprezentări, analize și 
interpretări ale schimbului discursiv 
dintre candidaţi, candidați și mass-
media, candidați şi electorat. Acest 
proces este esențial, deoarece mass 
media ajută publicul la înțelegerea 
fenomenului politic, după cum arată 
DeFleur și Ball-Rokeach: ”Televiziu-
nea dispune de sursele de informaţii 
pe care indivizii le consideră nec-
esare pentru a ajunge la înţelegere 
şi orientare (…) înţelegerea socială 
este tipul cel mai comun de relaţie 
de dependenţă faţă de televiziune” 
(DeFleur și Ball-Rokeach, 1999, 

Andreea Grijac 
Analiza campaniei de comunicare politică a lui Crin Antonescu
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pag. 304).  La acest palier apare 
intervenția jurnalistului (care 
reprezintă o interfață între politi-
cian și electorat) care se refl ectă atât 
în localizarea discursului (analizând 
diferențele între discursul inițial al 
candidatului și varianta prezentată) 
cât și în interpretarea liniilor direc-
toare ale discursului. Astfel mass-
media devine, într-un fel, co-au-
toare a discursului politic: în primul 
rând pentru că acest discurs este 
conceput de către candidat pentru 
a fi  mediatizat, deci este structurat 
și modelat potrivit unor principii de 
funcționare a mass-media, iar în al 
doilea rând pentru că în procesul de 
transmitere și mai ales în acela de 
interpretare a respectivului discurs, 
actorii mass-media intervin activ 
riscând ca discursul politic să devină 
o fi cțiune.

Nu în ultimul rând, mass-media 
poate deveni pentru candidații afl ați 
în cursă, o resursă electorală creată 
de către candidați, o resursă care, 
corect folosită, poate face diferența: 
exploatarea mediatică de către 
Băsescu și trusturile media favora-
bile acestuia a ”incidentului Vântu” 
l-a făcut pe candidatul Geoană să 
piardă alegerile, micșorându-i scor-
ul electoral al acestuia și aducându-
l sub pragul atins de către Traian 
Băsescu.

Cele prezentate mai sus constituie 
câteva dintre argumentele de la care 
am plecat în redactarea lucrării mele 
de licență, ”Campania prezidențială 
din 2009. Studiu de caz: Crin Anto-
nescu”, lucrare în care încerc să ana-
lizez felul în care platforma politică 
a unui candidat, circumstanțele 
desfășurării campaniei sale electo-
rale și legăturile sale complexe cu 
mass-media au infl uențat, în mai 
mare sau mai mică măsură, rezul-
tatele fi nale, la urnele de vot.
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COMPORTAMENTUL DE 
CONSUM CA MIJLOC DE 
CONSTRUIRE A IDENTITĂȚII 
PERSONALE. STUDIU 
DE CAZ: CRITERIILE DE 
ACHIZIȚIONARE A 
AUTOMOBILELOR

Virginia Ciocâlteu *
Despre brand
Într-o lume în continuă mișcare, 

este binecunoscut faptul că oamenii 
nu mai au timp să se oprească din 
rutina lor pentru a analiza lucruri-
le înconjurătoare, astfel devin mai 
„vulnerabili” la imaginea și numele 
produselor.

Se poate spune că există concep-
tul de „brand” încă din Antichitate, 
atunci oamenii își marcau într-un 
mod specifi c animalele, pentru a le 
diferenția de ale celorlalți.

 Lumea a evoluat, la fel și bran-
dul. În zilele noastre nu există o 
singură defi niție a brandului pentru 
că în el sunt încorporate mai multe 
elemente care să compună o imag-
ine defi nitorie, iar aceasta la rândul 
ei trebuie să înglobeze alte piese cu 
ajutorul cărora să se formeze un în-
treg. 

Wally Olins încearcă să explice ce 
este brandul și ce reprezintă acesta 

pentru consumatori, susținând: 
“Simbolul sau logoul reprezintă 
principalul element de identifi care 
pentru majoritatea brandurilor. 
Celelalte elemente – culorile, car-
acterele, sloganurile, tipul de mesaj 
și stilul de exprimare (uneori de-
numite “imagine și spirit”) – sunt și 
ele foarte importante, și împreună 
formează pattern-ul vizibil recogno-
scibil. Însă esența acestui pattern 
vizibil recognoscibil este logoul”. 
Logoul poate fi  considerat partea 
centrală a brandului, datoria aces-
tuia fi ind și de a comunica în mod 
direct, dar și distinctiv ideea și car-
acterul distinctiv al companiei, sau, 
după caz, al produsului. Este nec-
esar să se stabilească ce anume se 
dorește ca produsul să transmită 
pentru a atrage cumpărători.

Alegerea numelui este un alt 
element important pentru brand. 
Acesta trebuie ales cu atenție încât 

* Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Științe Politice, Comunicare și Relații 
Publice, anul al III-lea.
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să fi e ușor de reținut, însă nici prea 
comun. Există cazuri în care nume-
le brandului este chiar și numele 
fondatorului, iar aici se poate lua 
ca exemplu cazul Ford, există nume 
care au fost pur și simplu inventate 
și nu au un sens anume, sau cazuri 
în care se dorește ca numele produ-
sului să fi e o reprezentare a unei idei, 
de exemplu Mustang sau Jaguar. 

În momentul în care se optează 
pentru un nume este important de 
amintit ca, în altă limbă, să nu fi e 
deja un cuvânt cu un sens neplăcut 
pentru produs, deci este necesară 
o cercetare amănunțită în ceea ce 
privește traducerea cuvintelor în 
limba țării unde se dorește pro-
movarea produsului. Aici se poate 
aminti cazul Dacia Nova, în spaniolă 
„no va” se traduce „nu merge”, deci 
este explicabil faptul că acest mo-
del nu prea au avut succes în țările 
vorbitoare de limba spaniolă.  

Brandul nu poate fi  defi nit prin 
termeni exacți, nu poate fi  limitat, el 
fi ind suma a mai multor lucruri care 
au dus la crearea sa. Acest fapt poa-
te fi  ilustrat prin următorul citat din 
cartea lui Al Ries și Laura Ries: „În 
mintea consumatorului nu există 
nici o deosebire între o companie, 
un nume de produs și un nume de 
brand.” Imaginea brandului poate 
lua în unele cazuri caracteristicile 
unei companii, valorile acesteia re-
fl ectând calitatea produsului. Ca-
racteristicile unei companii trebuie 
să se regăsească atât în comunica-
rea internă, cu proprii angajați, dar 
și în cea externă, aici regăsindu-se 

clienții, iar de obicei contactul aces-
tora cu o companie se face cu aju-
torul produselor. Dacă o companie 
produce investește în procesele de 
fabricare a produselor, acestea vor 
fi  de o calitate superioară, iar ima-
ginea pe care clienții și-o fac despre 
companie va fi  una pozitivă.

Cu toate acestea, cea mai comple-
xă defi niție poate fi  cea a lui Bonnie 
L. Drewniany și  A. Jerome Jewle, în 
cartea Strategia creativă în publici-
tate: „Un brand, asemenea unei per-
soane, are personalitate și tot ceea 
ce știți sau gândiți despre el este re-
zultatul identității și imaginii sale. 
Identitatea brandului este tocmai 
prezentarea sa, concepută astfel în-
cât să câștige o imagine pozitivă în 
mintea publicului. De fapt, aceasta 
este prezentarea pe care și-o face 
compania sau brandul și care inclu-
de numele, logoul, sloganul, coloris-
tica, forma și chiar sunetele. Așadar, 
tot ceea ce brandul prezintă publicu-
lui – tot ceea ce oamenii văd și aud 
în legătură cu un brand -  e o parte 
a identității lui. S-ar putea spune că 
brandul este asemenea unei per-
soane: are un nume, o înfățișare, 
îmbrăcăminte și un comportament 
care conturează identitatea cuiva.” 
În acest caz, faptul că brandul se 
identifi că cu o persoană poate crea 
un sentiment mai ridicat de încre-
dere deoarece, se presupune că oa-
menii pot conta și se pot recunoaște 
în alți oameni mai mult decât în 
obiecte. Cu toate acestea, chiar omul 
este un brand, având la rândul său 
anumite caracteristici, începând de 

Virginia Ciocâlteu
Comportamentul de consum ca mijloc de construire a identității personale
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la calitățile fi zice și continuând cu 
modul în care acesta reacționează în 
anumite situații. 

În procesul deciziei de cumpărare, 
brandul poate fi  considerat ca o 
garanție a faptului că produsul 
achiziționat este unul de calitate și 
că nu va fi  dezamăgit de investiția sa. 
De asemenea, brandul îi poate oferi 
consumatorului siguranța că imagi-
nea dorită de individ va fi  ilustrată 
prin prisma produsului cumpărat 
și va arăta stilul de viață dorit de 
consumator. 

Luxul și prestigiul
Aceste  două concepte sunt din 

ce în ce mai prezente în limbajul oa-
menilor. Începând de la reclama din 
ziarul citit în fi ecare zi, continuând 
cu panourile pulicitare de la metrou 
sau pur și simplu din oraș, până la 
reclamele de la televizor, aceste cu-
vinte le auzim aproape în fi ecare zi. 
Brandul are această secțiune, piața 
de lux, unde așa numitele produse 
de primă clasă devin un obiect do-
rit pentru existența sa, pentru a sa-
tisface o dorință a individului, și nu 
pentru a-i satisface o nevoie, deci nu 
este cumpărat pentru necesitate. 

Nu există defi niții pentru a clarifi -
ca exact ce înseamna acești termeni, 
însă Dragoș Iliescu și Dan Petre afi r-
mă că „(...) manualele de market-
ing permit folosirea conceptului de 
„prestigiu”, dar sugerează faptul că 
acesta se aplică doar în condițiile în 
care produsul este poziționat sus în 
ceea ce privește calitatea, unicitatea, 
sau prețul. Defi niția s-ar aplica deci 

mărcilor cunoscute ca „upmarket 
brands”, „premium brands” sau „lu-
xury brands”.” 

Aceste criterii (calitatea, unici-
tatea și prețul) pot caracteriza un 
brand ca fi ind de lux deoarece se 
poate considera că începând cu pri-
ma caracteristică, calitatea, pro-
ducătorul devine orientat către cli-
ent. Pentru ca mărcile de lux să se 
mențină în top, se va investi mai 
mult în producție, timp, dar și ma-
teriale pentru ca obiectele să aibă 
valoare superioară. 

Pentru a doua caracteristică, uni-
citatea, se va dori ca aspectul produ-
sului să iasă din tipare, să atragă pri-
virile, dar și dorința de cumpărare. 
De exemplu, deținerea unei mașini 
al unui brand cunoscut, cu design 
unic, nou și inovator, le scoate in-
divizilor la suprafață dorința de a fi  
văzut, de a fi  cunoscut,  iar pentru 
unii oameni reprezintă „portița de 
ieșire” din anonimat. Simplul fapt 
că atrag privirea trecătorilor, aceștia 
simt că urcă pe scara socială, având 
ceva ce majoritatea nu are. Un lu-
cru important este faptul că nu ei 
atrag privirea, ci produsul. Indivizii 
transpun caracteristicile unui obiect 
la persoana lor, consideră că toate 
calitățile pe care ceilalți oameni le 
admiră la produsul deținut sunt ale 
lui.   Ultimul criteriu, 
prețul, întregește acest concept de 
lux. Dacă toată lumea și-ar permite 
să cumpere un produs de lux, restul 
caracteristicilor nu ar mai exista. 
Pentru ca unicitatea să existe, aceas-
ta nu este văzută zilnic. Nici calitatea 
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de top nu este pentru toată lumea, 
iar aceste lucruri costă. Se poate 
spune că deținerea unui produs de 
lux arată un anumit statut social și 
fi nanciar peste medie, sau cel puțin 
aspirația individului de a fi  membru 
al unei clase sociale „burgheze”.

Consumul de imagine
Imaginea este primul lucru pe 

care oamenii îl văd când se uită la un 
produs; nu calitatea, siguranța, sau 
istoria brandului, ci imaginea. În 
acest context, pentru a asigura suc-
cesul unui produs, este necesar ca 
designul acestuia să fi e unul aparte, 
dar cel mai important să reprezinte 
o imagine cu ajutorul căreia con-
sumatorul să se identifi ce.

 În secolul XXI imaginea 
primează, iar acest lucru este urmat 
îndeaproape de brand. Oamenii 
cunosc cele mai faimoase branduri 
așa că, de cele mai multe ori, decid 
și ei să devină clienți ai acestora, 
ajutând la menținerea statutului 
creat, fapt susținut și de următorul 
citat din cartea Cele 22 de legi im-
uabile ale  brandingului – Cum să 
transformi un produs sau un servi-
ciu într-un brand de clasă mondia-
lă, de Al Ries și Laura Ries: „Toată 
lumea știe că cel mai bun produs 
va câștiga piața. Pentru că cei mai 
mulți oameni vor să cumpere cel 

mai bun produs, cei mai mulți vor 
cumpăra brandul lider. Ceea ce va 
duce la menținerea acelui brand pe 
poziția de lider și va face ca respecti-
vul brand să fi e perceput ca cel mai 
bun produs.” Prin această metodă se 
poate considera că stilul, calitatea 
și restul caracteristicilor ce ajută la 
construirea imaginii de top a bran-
dului, de asemenea vor ajuta și la 
construirea identității individului.  
De cele mai multe ori, oamenii cum-
pără ideea pe care brandul o repre-
zintă, iar acest lucru poate fi  factorul 
decisiv în procesul de achiziționare 
al unui produs. Tot Al Ries și Lau-
ra Ries afi rmă:„Cumpărătorul care 
poartă un ceas Rolex nu face asta 
fi indcă vrea să fi e punctual. Cum-
părătorul care poartă un ceas Rolex 
vrea ca ceilalți să știe că el își poate 
permite un Rolex.” Este cunoscut 
faptul că ceasurile Rolex sunt cum-
părate cel mai adesea de oamenii cu 
posibilități fi nanciare ridicate, astfel 
încât percepția calității construite 
în jurul brandului poate menține 
satisfacția simțită după ce a fost 
achiziționat un produs costisitor. In-
dividul care și-a achiziționat un ceas 
Rolex nu poartă la mână un simplu 
produs, ci un simbol al statului său 
superior, un ideal atât social cât și 
fi nanciar.

Virginia Ciocâlteu
Comportamentul de consum ca mijloc de construire a identității personale
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COMPORTAMENTUL DE 
CONSUM CA MIJLOC DE 
COMUNICARE. STUDIU DE 
CAZ: CRITERIILE DE ALEGERE 
A HAINELOR DE MARCĂ

Emilia Nicoleta Capotă *

Lucrarea are ca scop  principal 
tratarea unei probleme importan-
te a consumatorului şi anume con-
sumul iraţional de haine de marcă. 
Aceasta îşi propune să analizeze atât 
din punct de vedere teoretic cât si 
practic comportamentul consuma-
torului.

Primele două capitole sunt teore-
tice iar cel de-al treilea se bazează pe 
un studiu aplicat consumatorilor de 
haine. 

Comportamentul de consum ca 
mijloc de comunicare , așa cum este 
intitulată această lucrare se bazează 
pe consumator și pe ceea ce dorește 
acesta să comunice prin comporta-
mentul și alegerile sale.

Pe măsură ce nivelul de trai creș-
te, suntem martorii unei transfor-
mări uluitoare ce are loc în societa-
tea românească și nu numai. Din ce 
în ce mai multe persoane adoptă un 
comportament irațional de consum 

când vine vorba de vestimentație.
Se spune că vestimentația trans-

mite anumite mesaje despre felul în 
care se comportă o persoană, despre 
cum gândește sau despre personali-
tate. Vestimentația poate să te defi -
nească atât pozitiv cât și negativ în 
ochii celorlalți, așa că întotdeauna 
este bine să te gândești de doua ori 
când vrei să achiziționezi un articol 
vestimentar.

Societatea în care trăim a creat 
anumite concepte de bază în vederea 
mărcilor dar asta nu înseamnă că ace-
stea vizează progresul social. Un aşa 
numit concept ar fi  acela că dacă ai 
haine de un anumit brand, automat 
eşti mult mai bine privit de ceilalţi, 
adică îţi cumperi identitatea socială 
şi poziţia în societate. Vestimentaţia 
s-a schimbat considerabil de-a lun-
gul timpului, chiar a devenit un lu-
cru esenţial în formarea unei păreri 
despre o anumită persoană, un soi 

* Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Științe Politice, Comunicare și Relații 
Publice, anul al III-lea.
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de etichetă imaginară.
Am ales această temă consid-

erând-o una de actualitate deoarece 
în  secolul XXI persoanele au ajuns să 
pună accentul mai mult pe eticheta 
unui produs decât pe haina propriu-
zisă. Aceasta este o problemă destul 
de gravă cu care ne confruntăm fără 
să ne dăm seama. Dorinţa multora 
este aceea de arăta senzaţional în 
faţa celorlalţi. Una din cauzele aces-
tei probleme poate fi  aceea că ve-
detele naţionale sau internaţionale 
apar aproape tot timpul îmbrăcate 
numai în haine de marcă. Aşa se 
naşte ideea de idol, dorinţa de a fi  la 
fel de bun, de frumos, de a arăta la 
fel de bine. Un exemplu bun poate fi  
colecţia lansată de lanţul magazine-
lor H&M, numită şi reprezentată 
de artista Beyonce. Imediat cum a 
aparut , stocul s-a epuizat. Strategia 
de marketing a funcţionat, dar cu 
ce costuri sociale? Nimeni nu şi-a 
pus această întrebare însă în mintea 
oamenilor s-a declanşat imediat o 
anumită părere despre cumpărătorii 
acestei colecţii, cum că cei care au 
achiziţionat aceste haine automat 
sunt fani ai faimoasei artiste şi do-
resc să fi e ca aceasta.

Comportamentul consumatoru-
lui este o ramură a marketingului 
și este abordat din mai multe un-
ghiuri. Acesta a fost studiat de-a 
lungul timpului de mai mulți speci-
aliști primind numeroase defi niții. 
O parte importantă a marketingului 
și a economiei o constituie percepția 
consumatorului, nevoile acestuia și 
așteptările sale.

Comportamentul poate fi  defi nit 
ca „un ansamblu de reacții exteri-
oare prin care individul răspunde la 
stimuli. Din punct de vedere psiho-
logic, comportamentul desemnează 
ceea ce este obiectiv observabil în re-
acția globală a individului, indepen-
dent de ceea ce declară, de gândurile 
și atitudinile sale psihologice. Din 
punct de vedere sociologic, compor-
tamentul este activitatea subiectului 
într-o situație socială dată.”1

„Practic, comportamentul consu-
matorului este inclus în comporta-
mentul economic al oamenilor, care, 
la rândul lui, reprezintă o formă de 
manifestare a comportamentului 
uman în general.”2 Așa cum reiese 
din această afi rmație, autorul do-
rește să sublinieze faptul că există 
o strânsă legătură între comporta-
mentul consumatorului și compor-
tamentul economic iar acestea două 
au la bază comportamentul uman. 

Conform psihologului american 
Harold Leavitt, putem identifi ca trei 
elemente de perspectivă ce defi nesc 
comportamentul uman și anume sti-
mulul care este reprezentat de cau-
ză, nevoia, reprezentată de dorința 
ce se poate îndeplini și obiectivul 
care este reprezentat de scop.3

O idee de la care pornim în cu-
noașterea și înțelegerea consumato-
rului este urmatoarea “consumatorii 
sunt cei ce determină vânzările și 
profi tul unei fi rme prin deciziile lor 
de cumpărare..”4 Această idee arată 
faptul că niciodată un consumator 
nu va renunța la consumul diferi-
telor produse pe care le conside-

Emilia Nicoleta Capotă
Comportamentul de consum ca mijloc de comunicare
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ră necesare lui, iar privind din altă 
perspectivă putem considera că atât 
consumatorul cât si fi rmele produ-
cătoare își satisfac nevoile.

Jim Blythe defi nește compor-
tamentul consumatorilor ca fi ind 
“cel care determinã interacțiuni 
și tocmai de aceea este foarte im-
portant de știut: ce cred consuma-
torii (percepția), ce simt aceștia 
(impresia), ce fac (conduita), care 
sunt lucrurile și locurile care îi 
infuențeazã.”5

Consumatorul caută să se identi-
fi ce în societate, să își defi nească ro-
lul dar în același timp să-și satisfacă 
cerințele. Dezvoltarea idividualității 
omului se face atât pe cale naturală 
cât și prin educație iar comporta-
mentul său este refl ectat prin valo-
rile, atitudinile, preferințele acestuia 
și prin poziția ocupată în societate. 
Corelarea circumstanțelor individu-
ale cu factorii psihologici vor infu-
ența decizia de cumpărare a fi ecărui 
individ.

“Cercetarea originala a lui Jean 
Baudrillard in domeniul semioticii 
furnizeaza o noua analiza a socie-
tatii de consum şi explică în ce fel 
structurile de comunicare şi siste-
mul de semne pot conserva socie-
tatea de consum mult după ce di-
scursul acesteia s-a golit de putere si 
semnifi caţie.”6

Odată cu trecerea timpului, com-
portamentul de consum s-a schim-
bat şi a ajuns la un nivel mult mai 
ridicat. Individul a ajuns să consu-
me poate chiar mai mult decât este 
necesar. Aceste nevoi ale individului 

de a consuma, le putem numi nevoi 
de afi rmare. Mi-am permis să le nu-
mesc asa deoarece omul consumă 
nu numai pentru el şi satisfacerea 
lui, ci şi pentru a-i satisface pe alţii, 
pentru a se integra în societate pen-
tru a arăta sau a comunica prin obie-
ctele cumpărate faptul că se afl ă la 
un anumit nivel social şi după cum 
spune şi titlul cărţii lui Baudrillard, 
suntem o „Societate de consum”.
J. Baudrillard, în cartea sa, 

susţine ideea consumului iraţional 
de produse. Oamenii au ajuns să 
pună mai mult preţ pe obiecte decât 
pe ceilalţi oameni.

“Există azi, pretutindeni în jurul 
nostru, dovezi incredibile ale consumu-
lui și abundenței, rezultate din multi-
plicarea obiectelor, a serviciilor, a bu-
nurilor materiale, și care reprezintă o 
mutație fundamentală în ecologia spe-
ciei umane. La drept vorbind, oamenii 
care duc o viață opulentă nu mai sunt 
înconjurați, ca până acum, de alți oa-
meni, ci de OBIECTE. […] Tot așa cum 
copilul-lup devine lup dacă-și duce via-
ța în pădure, și noi devenim încetul cu 
încetul funcționali aidoma obiectelor 
din preajma noastră.”7

Așa cum spune Baudrillard, omul 
a ajuns în momentul în care dorește 
să aibă mai multe obiecte în preaj-
ma sa decât persoane. Acesta îi dă 
exemplu mai ales pe cei ce au o viață 
mai îmbelșugată decât alții. Având 
posibilitatea de a cumpăra, omul 
ajunge să consume anumite produ-
se doar de dragul de a consuma, nu 
pentru că ar avea nevoie. 
O altă perspectivă a lui Bau-
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drillard este aceea că omul ajunge 
să se deculturalizeze, acesta având 
această părere încă din anul 1970, 
atunci când a publicat această carte 
despre care am discutat. Acesta vede 
o deculturalizare deoarece în pro-
cesul de consum, individul nu mai 
pune preţ pe valori, pe cultură, pe 
lucrurile cu adevărat importante, ci 
pe obiecte.Consumatorul trăiește tot 
timpul cu frica de a nu-și rata vreo 
plăcere de orice fel.

Apare conceptul de „fun mora-
lity”. Acest concept se bazează pe 
explorare și exploatare a plăcerii. 
Acesta mai este numit și „impera-
tivul amuzamentului” și susține o 
curiozitate absolută în a vibra, a trăi 
orice senzație, a cunoaște orice bu-
curie și a experimenta orice simț.

 “Ca orice mare mit care se 
respectă, acela al „Consumului” are 
un discurs şi un antidiscurs. Cu alte 
cuvinte, discursul exaltat despre 
abundenţă este însoţit mereu de un 
contradiscurs critic, mohorît şi mo-
ralizator, despre relele societăţii de 
consum şi despre sfi rşitul tragic şi 
iminent pe care-1 va avea pentru în-
treag a civilizaţie.”8

O comparație îndrazneață dar și 
interesantă apare în textul lui Bau-
drillard, comparație făcută între mi-
tul Diavolului și mitul Abundenței. 
Ceea ce îsi dorește acesta să subli-
nieze este faptul că odată impreg-
nat un mit în mintea unei individ 
ce face parte dintr-o societate care 
crede în același mit, acesta devine 
existent,prezent și efi cace. Practic, 
Abundența nu există, insă individul 

o creează și devine oarecum depen-
dent de aceasta. Așadar, individul, 
odată ajuns în momentul în care 
consumă irațional, va continua pen-
tru că așa face majoritatea. De aici, 
civilizația și societatea vor ajunge 
într-o prăpastie a consumului. 

Forţa pieţei transformă societa-
tea în una consumeristă. “Valoarea 
acestei societăţi este: consum, deci 
exist! Societatea actuală mai este 
supranumită şi societatea surplu-
sului şi a excesului. Oricum ar fi  
numită şi supranumită această so-
cietate generează criza instituţiilor 
culturale, care nu-şi pot identifi ca 
nişa specifi că în acest amalgam con-
sumerist.”9

Ne vom familiariza și cu termenul 
de brand deoaece după cum a fost 
precizat această lucrare se axează pe 
consumul vestimentar de brand.

 „Trăim intr-o lume in care sun-
tem inconjurați de branduri. O lume 
a brandurilor. Ele sunt peste tot, 
de la hainele cu care ne imbrăcăm, 
mancarea pe care o consumăm, ma-
șina cu care ne deplasăm,etc..”10

Brandurile apar pretutindeni. 
Ieși pe strada, te uiți puțin în jur, 
sunt peste tot, vezi o mulțime de 
branduri ce reprezintă diferite pro-
duse. Acestea sunt omniprezente și 
atrag întotdeauna atenția. În reviste 
apar tot tipul aceste mărci, ba chiar 
sunt subliniate prin mici elemente 
cum ar fi  culoarea scrisului sau mă-
rimea acestuia. Apar branduri re-
prezentate de diferite personalități. 
La televizor toată lumea se uită și 
uite asa mărcile apar dinou in tra-

Emilia Nicoleta Capotă
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iectoria consumatorului. Fără a-și 
da seama individul poate observa o 
multitudine de embleme iar acestea 
se impregnează în mintea sa. 

Mediul online se poate catalo-
ga și el drept un purtător de brand 
deoarece întotdeauna când accesăm 
o pagina de internet este imposibil 
să nu observăm anumite branduri 
și cum oamenii au devenit din ce în 
ce mai dependenți de mediul online, 
așa și brandurile au devenit tot mai 
vizibile.

Autorul cărții Brand & Branding, 
Cristian Cărămidă susține faptul că 
nu putem da o defi niție clară și exac-
tă a brandului deoarece tot timpul i 
se adaugă componente noi.    Au fost 
folosite nenumărate defi niții pentru 
a cuprinde acest miracol – brandul. 
Nici una nu a reușit insă să acope-
re integral dimensiunea noțiuni de 
brand.

Realizăm că nu putem ne putem 
da seama cu exactitate ce este bran-
dul. Brandul ar trebui să fi e repre-
zentat de încredere, de calitate, de 
superioritate ș.a. “De aceea putem 
spune că brandul este ceea ce cred 
ceilalți despre el”11

„Azi, intr-o lume globalizată, 
brandingul creează grupuri de con-
sumatori. Ne identifi căm prin ceea 
ce consumăm. Suntem ceea ce 
consumăm. Intrebarea se adresează 
azi in sens invers. Consumatoru-
leste cel care trebuie să răspundă 
“Cine Esti? Sau, spune-mi ce con-
sumi pentru aţi spune Cine Eşti!” 
Apartenenţa la un grup social este 
evidenţiată şi prin brandurile pe 

care le folosim. Costumul Armani, 
pantofi  Bally, cămaşa Christian La-
croix, ceasul Rolex sunt elemente ale 
unui anumit statut social şi garanţia 
unei imagini personale bine contu-
rate.”12  În citatul oferit, autorul, J. 
Baudrillard subliniază clar care ar 
fi  asa zisele avantaje ale consumu-
lui de brand în societatea noastră. 
Consumul vestimentar a devenit o 
preocupație principală pentru ma-
joritatea persoanelor. Moda a fost și 
va fi  tot timpul un subiect interesant 
și pe larg prezentat în mass media și 
în ochii consumatorului, iar aceasta 
se afl ă într-o continuă schimbare și 
niciodată nu își va pierde importan-
ța. Cu regret pot spune că oamenii 
au ajuns să pună un mai mare preț 
pe eticheta unui produs. 

Având o curiozitate am conce-
put un test pe care l-am aplicat unui 
număr mic de persoane. Am ales 5 
indivizi fără a-i cunoaște și le-am 
arătat o imagine în care apăreau 
două articole vestimentare care la 
prima vedere păreau identice, însă 
erau diferite printr-un singur de-
taliu, eticheta. Un articol nu avea 
etichetă, iar prețul lui era de 50 lei, 
celălalt purta eticheta unui brand și 
avea prețul de 100 lei. Sub imagini-
le în care apăreau articolele, am pus 
următorul text : Imaginează-ți că ți 
se oferă suma de 100 lei. Ai ocazia 
să achiziționezi unul din cele două 
articole vestimentare. Dacă alegi ar-
ticolul din stânga (cel făra eticheta) 
primești produsul și restul de 50 lei, 
dacă alegi articolul din dreapta (cel 
cu eticheta unui brand) primești pro-
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dusul și atât. 4/5 au ales produsul cu 
etichetă unui brand, întrebarea mea 
fi ind simplă. De ce? Nu pot spune că 
am primit un răspuns exact, însă am 
tras concluzia că indivizii ce au ales 
eticheta cred că articolul vestimen-
tar de brand este mai calitativ, mai 
bun ori pur şi simplu de ce să aleagă 
un produs fără etichetă în defavoa-
rea unuia de marcă ? 

    Am fost curioasă şi de răspunsul 
oferit de individul ce a ales articolul 
fără etichetă iar din răspunsul aces-
tuia am înţeles că a gândit raţional 
alegându-se atât cu un produs ves-
timentar dar şi cu o mică sumă de 
bani ce i-ar putea folosi în alte sco-
puri.

Concluzia este că în societatea în 
care trăim şi prin brandurile pe care 
le purtăm, devenim noi înşine un 
brand şi mai puţin o persoană.

Note
1 P. Mâlcomete coord. - Dicţionar de mar-
keting, Ed. Junimea – Iaşi 1979 p.72
2 Afi rmație preluată din I. Cătoiu, N. Teo-
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CENZURA ÎN PRESĂ ȘI 
PRINCIPIUL LIBEREI 
CIRCULAȚII A INFORMAȚIEI

Theodora Nersesian *

După cum bine se cunoaște, în-
tâiul instrument al societății demo-
cratice este mass-media. Încă de la 
început, presa a reprezentat forma 
cea mai puternică de comunicare și 
principalul critic al puterii executi-
ve. Astfel, articolul de față punctează 
modul prin care guvernul și politici-
enii au cenzurat presa, motivul fi ind 
unul clar, acela că jurnaliștii pot de-
conspira adevăruri nu tocmai plăcu-
te despre aceștia.
Herbert N. Foerstel, în lucrarea 

sa despre cenzura în presă, îl aduce 
în discuție pe jurnalistul Alan Barth 
care a afi rmat cum că oamenii care 
au înfi ințat Republica Americană au 
solicitat cenzura guvernului de că-
tre presă și nu invers. Acest lucru a 
fost dorit de către  americani chiar 
înainte ca ei să devină o națiune. Pri-
mul Congres Mondial susține faptul 
că libertatea presei îi determină pe 
politicienii și pe ofi cialii guvernului 

să facă lucrurile într-un mod mai 
corect și mai etic fi indcă cunosc fap-
tul că presa poate scoatre la iveală 
adevărul despre acțiunuile lor. Însă, 
chiar și așa, la început presa ameri-
cană a fost ținta cenzurii. Presa a fost 
cenzurată prin suprimarea dreptului 
de a scrie despre adevărul jenant. Pe 
lânga acest lucru, presa a fost deo-
sebit de vulnerabilă la puterea gu-
vernului. Aceasta a fost nevoită să se 
limiteze și să nu dezvăluie secretele 
de stat. (Herbert N. Foerstel, 1998, 
pp. 1-2)
Teama  guvernului de a fi  criticat 

este destul de veche. Încă din anul 
1275 cenzura a pus stăpânire pe li-
bertatea de exprimare. Această cen-
zură a pornit din teama guvernului 
de a-și pierde din putere. Acest tip 
de cenzură a fost adoptată de către 
De Scandalis Magnatum care a im-
pus sancțiuni pentru orice afi rmație 
falsă care face referire la rege, iar 
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mai târziu a suprimat orice exprima-
re cu privire la ofi cialii guvernului. 
În secolele XVI-XVII, „justiția era 
total  împotriva calomnierii guver-
nului, pentru că atacurile contra lui 
pot avea  efecte mai grave pentru el 
decât informațiile mincinoase” (Fo-
erstel, 1998, p. 2). De Libellis Famo-
ris a venit cu o avirmație  în întărirea 
acestei idei, spunând că „orice om 
care vorbește împotriva unui alt om 
privat într-un mod calomnios meri-
tă o pedeapsă severă” (Idem).

În timpul celui de-al Doilea 
Razboi Mondial și în perioada 
Războiului Rece, guvernul american 
a impus noi mecanisme de cenzură 
care să funcționeze atăt în perioada 
războaielor, cât și după ce acestea 
s-au încheiat. Atunci a fost începutul 
erei moderne a cenzurării presei, 
care era caracterizată de secretul 
de stat. Ziarele erau penalizate sau 
închise pentru publicațiile pe care 
statul le considera ostile, jenante și, 
mai ales, lipsite de patriotism.

De exemplu, un caz foarte inte-
resant care arată întocmai modul în 
care autoritățile statului cenzurează 
presa este atacul Japoniei asupra 
Pearl Harbor din anul 1941. La scurt 
timp după atac, secretarul marinei a 
solcicitat presei să înceteze publica-
rea informațiilor și a relatărilor mi-
litare fără a o autorizație din partea 
marinei. Atât Armata SUA cât și Ma-
rina Militară SUA au pus imediat în 
aplicare controlul presei, iar directo-
rul Biroului Federal de Investigații 
(FBI), J. Edgar Hoover, a luat con-
trolul aspupra tuturor mass-me-

dia și a impus cenzura temporară 
a tuturor știrilor despre politica de 
război și a trafi cului de informații 
din interiorul SUA (Polat, 2014, 
p.6). Mai apoi, în 1942, în SUA s-a 
înfi ințat Biroul de Informații despre 
Război (Offi  ce of War Information), 
care a funcționat ca o agenție de 
propagandă a Americii. Acest birou 
făcea legătura dintre guvern și pre-
să. OWI susține cum că presa a pus 
mereu într-o lumină bună eforturi-
le de război, însă eșecul guvernului 
de a elibera informații concrete și la 
timp a provocat o relație iritantă cu 
presa americană (Document online, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Uni-
ted_States_Office_of_War_Infor-
mation ).

Un alt exemplu de cenzură este 
legat de ceea ce s-a petrecut în anul 
1938 în SUA când s-a fondat o altă 
organizație puternică, un grup de 
presiune care impune cenzura li-
teraturii , National Offi  ce for De-
cent Literature (NODL). Această 
organizație a fost condusă de preoții 
româno-catolici din  SUA cu scopul 
de a realiza o campanie împotriva 
cărții de benzi desenate pe care 
liderii NOLD au privit-o drept ca 
literatură indecentă. Activitățile pe 
care NOLD le desfășura pentru a 
putea cenzura literatura considerată 
de ei indecentă au început cu reali-
zarea unei liste luncare carea a cu-
prins numele acelor reviste de benzi 
desenate pe care nu le poate accepta 
organizația și, mai apoi, a continuat 
cu vizite făcute chioșcurilor și vân-
zătorilor de ziare pentru a se asigu-
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ra că elementele de pe lista neagră 
întocmită sunt scoate din vânzare. 
Mai mult, NOLD interzice lipsa de 
respect față de autorități, exploata-
re unei crime, violenței sau cruzi-
mii, publicarea unor materiale care 
ar putea duce la vătămări fi zice sau 
morale, distribuirea și publicarea 
fotografi ilor și ilustrațiilor indecen-
te, obscene sau jignitoare și scrierea 
despre acte sexuale. Toate aceste 
interdicții au dus editorii de ziare 
într-acolo încât erau dispuși să facă 
compromisuri pentru a putea pu-
blica în continuare (Foerstel, 1998, 
p.14).

Cenzura nu a fost prezentă doar 
în presa scrisă, ziare, reviste, cărți, 
ci și în cinematografi e, radio și tele-
viziune. Orice relatare care conține 
tentă sexuală, obscenă, despre 
violență sau jignitoare a fost strict 
interzisă în mass-media. La radio, 
de exemplu, în octombrie 1930, CBS 
a cenzurat prin tăiere o frază dintr-
un discurs cu privire la o cercetare 
a expertului în populație, Robert 
Malthus, pentru că se referea la „pu-
terea impulsului sexual” (Foerstel, 
1998, p. 27, apud Lauter & Friend, 
1931). Apoi, televiziunea a venit în 
forță și a dominat mass-media, însă 
gradul de difuzare a actelor violente 
a depășit limita acceptabilă. Legea 
privind stoparea violenței televizate 
din SUA ,Television Violence Act, a 
fost propusă de către senatorul Paul 
Simon în anul 1989 și semnată de 
către președintele George Bush în 
anul 1990. Rețelele de televiziune, 
operatorii de cablu și posturile inde-

pendente  au primit trei ani de imu-
nitate, timp în care să  poată construi 
un sistem de autoreglementare cu 
privire la oprirea difuzării violenței 
(Foerstel, 1998, pp. 1-42).

Apariția Internetului, cea mai 
recentă tehnologie mass-me-
dia, a făcut posibilă combinarea 
tuturor mijloacelor de comunicare 
anterioare într-un mod complex și 
interactiv. Având în vedere că noua 
eră digitală este considerată un pro-
dus al unui stat democratic, Jerry 
Berman afi rmă că Internetul trebuie 
să fi e și în concordanță cu valorile 
democratice. Așadar, Berman, 
director executiv al ONG-ului Centre 
for Democracy and Technology 
(CDT), are ca principal scop 
implementarea politicilor publice 
pentru protejarea drepturilor și 
libertăților democratice în noile 
media digitale. CDT protejează și 
promovează libertatea de exprimare 
în mediu oline și libera circulație a 
informației pe rețeaua globală. De-
venit  purtător de cuvânt al mass-
media pe internet, Jerry Berman 
a afi rmat într-un interviu oferit în 
anul 1997 lui Herbert N. Foerstel că 
internetul este asemenea ziarelor 
și că datorită grafi cii foarte bune, 
rapidului mecanism de livrare a 
informațiilor și costurilor reduse, 
oricine om care are abilități tehnice 
de a crea o pagina web poate scrie, 
prelua și difuza în mod gratuit 
orice informație dorește. Mai mult, 
președintele Clinton a descris in-
ternetul drept o „autostradă de 
informații” cu „trafi c în ambele sen-
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suri” și că aceste informații trec prin 
„cabinele de taxare” (Foerstel, 1998, 
p. 195). Aceste metafore folosite fac 
referire la comerțul cu informații în 
mediul electronic. Bernan susține 
că internetul este rețea globală, 
descentralizată, care nu are paznici. 
Acesta a fost întrebat în interviu dacă 
și internetul va fi  cenzurat. Acesta a 
răspuns că aici va fi  mereu o încer-
care de cenzurare fi indcă internetul 
este reprezentat de o societare liberă 
în care oamenii își dau cu părerea 
unii despre ceilalți și va fi  un confl ict 
etern.  Va fi  o încercare continuă a 
Curții Supreme de Justiție în a sta-
bili noi legi pentru acest nou mijloc 
de comunicare în masă.

Un exemplu al cenzurării 
conținutului de pe Internet a fost în 
1995, când senatorul James Exon a 
introdus un proiect de lege  care care 
reglementează comunicațiile elec-
tronice. Proiectul de lege Exon se 
referă la  răspunderea penală pentru 
orice cetățean care face comentarii, 
sugenstii, propuneri, dispune și 
publică imagini obscene, indecente,  
lascive și grosolane. Sancțiunile 
prevăzute de proiectul de lege Exon 
conțin  amenzi de pana la 100.000 
de dolari și doi ani de închisoare 
(Foerstel, 1998, p. 46).
O coaliție formată din grupuri de 

interese care include și American Li-
brary Association (ALA) și Electro-
nic Frontier Doundation, au decis să 
îi trimită lui Exon o scrisoare prin 
care să îi amintească acestuia cum 
că actest dip de cenzură este complet 
împotriva libertății de exprimare și 

dreptul liberei circulații a informației 
în domeniul cibernetic.  Această 
coaliție ridica semne de întrebare 
asupra guvernului, daca are sau nu 
dreptul de a controla conținutul de 
pe rețelele de comunicații. Așadar, 
s-a realizat o petiție online care a ce-
rut cetățenilor să se alăture să dărâ-
me cenzura și controlul guvernului, 
pentru ca fi ecare cetățean liber să 
aibă posibilitatea să se exprime liber 
pe internet. S-au adunat 56.000 de 
semnături în doar două săptămâni 
(Foerstel, 1998, p.45).

Cazul Think Outside the Box
 Există cazuri de cenzură în presă 

prin mijloace comerciale. În aceste 
cazuri jurnaliștii nu pot critica ace-
le companii cărora le fac publicitate. 
Motivele sunt clar evidente: publici-
tatea este o sursă de venit. 

Cazul site-ului Think Outside the 
Box consitituie un exemplu de cen-
zură de tip comercial al presei. 

Pe 8 mai 2011, în România, plat-
forma Adevărul Holding care găzdu-
ia site-ul de jurnalism online Think 
Outside the Box, a încheiat colabo-
rarea defi nitiv cu  cei de la TOTB din 
cauza unui numar de cinci articole 
pe care aceștia le-au scris despre bă-
utura răcoritoare Coca Cola.  Moti-
vul invocat de Adevărul Holding re-
feritor la situația de față a fost făcut 
public printr-un comunicat de presă 
semnat de Peter Imre care a susținut 
că „Această decizie survine ca urmare 
a apariţiei unor disfuncţii grave în 
colaborarea editorială comună şi de 
promovare reciprocă”(Document 
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online, http://totb.ro/punctul-de-
vedere-al-totb-ro-cu-privire-la-
despartirea-de-adevarul/).

În apărarea sa, TOTB a susținut 
pe pagina sa ofi cială că este de bun 
simț ca un jurnalist să prezinte și o 
altă față a produselor de pe piață, 
alta decât cea care este prezentată 
pretutindeni prin publicitatea 
plătită. Mai mult, cei de la TOTB au 
declarat că cele cinci articole care 
au reprezentat motivul încheiării 
colaborării au fost trei articole in-
formative şi două articole de opinie 
(Idem).

Faptul că Adevărul Holding a 
cenzurat site-ul Think Outside the 
Box este evident. Declarația directo-
rului agenției de publicitate McCann 
Erickson care gestionează Coca 
Cola, Mihai Trandafi r, trimisă prin 
e-mail lui Peter Imre este : «Este 
peste puterea noastră de înţelegere 
şi complet inacceptabil ca o com-
panie media, cu care pregăteam un 
proiect special pentru o zi specială, 
să ne atace clientul într-o asemenea 
manieră. Aşteptăm poziţia voastră 
ofi cială şi ne vom asigura că toţi 
clienţii vor afl a despre această ches-
tiune. După cum îţi imaginezi, nu 
vom plăti niciuna dintre comen-
zile Coca-Cola» (Document online, 
http://www.bursa.ro/presiunile-
politice-si-economice-de-la-intact-
si-adevarul-holding-sunt-inaccept-
abile-126001&s=comunicate_de_
presa&articol=126001&editie_
precedenta=2011-06-30.html). 
De aici reiese în mod evident că 
această declarație venită din partea 

fi nanțatorilor i-a îndemnat pe cei de 
la Adevărul Holding să încheie orice 
colaborare cu TOTB. 

Așadar, acesta este un tip clar de 
cenzură economică la care, de cele 
mai multe, ori jurnaliștii se pretează. 
Faptul că presa din zilele acestea 
este fi nanțată din sponsori și arti-
cole publicitare, îi face pe jurnaliști 
să își privească interesele personale 
și să între în confl ict cu prestația 
lor profesională, ceea ce duce la 
abuz de statut,  conform Convenției 
Organizațiilor Media din Romania, 
„Jurnalistul va evita să se afl e într-
o situație de confl ict de interese. Se 
recomandă separarea activităților 
editoriale ale jurnalistului, de cele 
politice sau economice” ( Docu-
ment online, http://www.citadinul.
ro/2014/01/codul-deontologic-al-
jurnalistului-din-romania/). 

Procesul penal al lui John 
Peter Zenger, 1735

Procesul penal în care a fost 
adus editorului german John Peter 
Zenger de către guvernatorul Cosby, 
din august 1735, a ajutat la stabilirea 
unora dintre drepturile noastre con-
stitutionale cele mai prețuite: liber-
tatea presei și de liberă exprimare.

 Procesul lui John Peter Zenger, 
editor la New York Weekly Journal, 
care a fost judecat în anul 1735 din 
cauza faptului că l-a criticat pe gu-
vernatorul colonial, a fost unul din-
tre cele mai importante cazuri de 
cenzură în mass-media și mai ales a 
infl uenței politice asupra mijloace-
lor de comunicare în masă din isto-
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ria americană.
În anii 1732-1736, cânt a guvernat 

William Csoby, în New York a 
funcționat doar gazeta săptămânală 
New York Weekly Gazette care a 
servit drept purtător de cuvânt 
pentru partidul lui Cosby. Această 
gazetă a fost fondată în anul 1725 
de către William Bradford. Fiindcă 
în această gazetă nu se făcea nici un 
fel de critică referitor la modul de 
guvernare, cetățenii nemulțumiți se 
adunau la Black Horse Tavern sau 
in fața pieței pentru a putea face 
schimb de informații și pentru a-și 
putea spune nemulțumirile cu priv-
ire la guvernator. Aceste adunări se 
formau până în momentul în care 
Lewis Morris, concediat de la Curtea 
Supremă din New York de către Cos-
by în anul 1933, a format o mișcare 
populară împotriva guvernatorului. 
În 1734, Morris și aliații săi au 
înfi ințat jurnalul New York Weekly 
Journal care a început ca o armă îm-
potriva New York Weekly Gazette. 
Acest jurnal a fost tipărit și editat 
la magazinul lui Zenger. Fiecare 
număr al jurnalului a conținut eseuri 
despre teoria politică, libertatea pre-
sei și, mai ales, critici referitoare la 
guvernator. Toate aceste eseuri au 
fost anonime, nu au fost semnate de 
către editori.

Guvernatorul Cosby, indignat de 
răzvrătirea celor de la  New York 
Weekly Journal, i-a acuzat openenți 
de acte calomnioase, afi rmând că 
aceștia tulbură liniștea socială. Mai 
mult, acesta a format un consiliu 
care a declarat că problemele ju-

rnalului au  fost reprezentate de 
revoltă, că edițiile jurnalului trebui-
esc arse și că Zenger trebuie închis.

 Jurnalul s-a apărat susținând 
atunci faptul că o presă liberă 
este necesară pentru protejar-
ea cetățenilor împotriva put-
erii funcționarilor corupți care 
acționează dincolo de lege. Cu toate 
că Zenger nu a scris articolele pe 
care guvernatorul le considera inad-
misibile, acesta, în calitate de editor, 
a putut fi  tras la răspundere (Foer-
stel, 1998, pp. 56-62).

Cu toate că avocații ai lui lui 
Zenger au încercat să-l elibereze pe 
acesta pe cautiune, acesta a rămas 
închis opt luni, până în momentul 
procesului. Acesta a ales să își 
schimbe avocatii și l-a angajat pe 
Andrew Hemilton, cel mai recunos-
cut avocat din America la timpul 
acela.

În 1753, în timpul procesului, 
avocatul Hamilton a afi rmat că 
cetățenii au dreptul să-și critice 
conducătorul și guvernul fi indcă 
conducătorii statului ar trebui să fi e 
gardieni ai binelui public. Acesta a 
mai susținut cu atunci când puterea 
politică amenintă drepturile indi-
viduale, cetățenii nu trebuie să se 
supună și că această critică politică 
este cea mai bună armă împotriva 
folosirii abuzive a puterii politice. 
Hamilton a continuat în apărarea 
lui Zenger spunând că toti oamenii 
liberi au dreptul de a vorbi în public 
împotriva abuzurilor ofi ciale de pu-
tere și că Zenger nu a scris nimic cal-
omnios atâta timp cât informațiile 
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publicate sunt complet adevărate. 
Cu alte cuvinte, nici un om nu 
trebuie pedepsit atunci când spune 
adevărul (Document online, http://
classroomclips.org/video/614).

Decizia luată de către instanța de 
judecătorie în favoarea lui Zenger a 
fost considerată ca o mare victorie 
pentru libertatea presei și a drep-
tului cetățenilor de a confrunta pu-
terea politică.

 
 New York Times Co v. 

Sullivan
Un alt caz important referitor 

la cenuzura în presă a fost al New 
York Times și L.B. Sullivan. Prezint 
acest caz fi indcă vreau să arăt fap-
tul că dincolo de presiunile de ordin 
fi nanciar care decurg din modelul 
de fi nanțare al presei, mai există 
nenumărate presiuni venite prin mi-
jloace de infl uențare non fi nanciare, 
menite să ștranguleze libertatea de 
exprimare.

 În anul 1960, publicația New York 
Times a publicat o pagină întreagă 
cu un articol intitulat „ Heed Their 
Rising Voices”, în traducere liberă 
„Supune-te Vocii Lor Răsunătoare”. 
Articolul a criticat Departamentul 
de Poliție din orașul Alabama, Mont-
gonery, pentru modul în care aceștia 
au tratat drepturile civile. Cele mai 
multe dintre relatările din articol au 
fost corecte, însă câteva au fost false. 
Comisarul de poliție L.B. Sullivan a 
luat articolul drept ofensă la adresa 
sa și a decis să dea în judecată New 
York Times fi indcă a considerat arti-
colul ca fi ind calomnios și că i-a de-

teriorat reputația. Instanța din Ala-
bama a fost în favoarea lui Sullivan. 
După ce New York Times a pierdut 
în instanță  la Curtea Supremă din 
Alabama, a decis să mearga cu cazul 
său până la Curtea Supremă S.U.A, 
susținând că articolul nu a dorit să 
afecteze reputația lui Sullivan. Cur-
tea Supremă S.U.A a luat o hotărâre 
favorabila publicației (Document 
online, http://en.wikipedia.org/
wiki/New_York_Times_Co._v._
Sullivan).

 Cazul New York Times Co v. Sul-
livan a fost o victorie atât pentru 
drepturile civile, cât și pentru liber-
tatea presei. 

Acestea fi ind spuse, există 
nenumărate tipuri de presiuni venite 
din exterior cu scopul de a infl uența 
și mai ales, de a cenzura mass-media.  
Există două mari tipuri de cenzură: 
economică (cazul Think Outside the 
Box) în care infl uențele vin de obi-
cei de la birourile de relații publice 
ale companiilor comerciale care 
cumpără spații comerciale în presă 
și cenzură politică (cazurile lui John 
Peter Zenger și New York Times Co 
v. Sullivan) în care presiunile vin 
din partea instituțiilor statului care 
doresc să apară în mass-media cu o 
imagine cât mai curată. 

De-a lungul istoriei au ex-
istat nenumărate cazuri în care 
autoritățile statului au încercat să 
cenzureze presa, însă multe dintre 
aceste cazuri au fost un real suc-
ces în crearea unui stat democratic 
în care cetățenii și jurnaliștii se pot 
exprima liber. Acestea au fost câteva 
exemple concludente.
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VIOLENȚA ÎN DESENELE 
ANIMATE. STUDIU DE CAZ: 
CARTOON NETWORK 

Roxana Ivan *

Introducere
Desenele animate din secolul XXI 

nu mai sunt amuzante,distractive și 
interactive  precum erau odată.Ma-
joritatea  conțin scene de violență și 
infl uențează modul în care aceștia 
privesc lumea iar eroii lor numai 
sunt atât de pașnici în rezolvarea 
problemelor apărute cu persona-
jele negative.Mulți dintre copii 
sunt fascinați de eroii lor din dif-
erite seriale difuzate pe canalul de 
televiziune,,Cartoon Network” încât 
își doresc sa fi e ca  ei. Odată cu 
dorința acestora și comercianții s-au 
conformat și le pun la dispoziție cos-
tume și echipamente  să poată să fi e 
si ei precum eroii lor ,dar problema 
nu este că  vor să îmbrace costume-
le sau să folosească echipamentele 
ci faptul că au tendința să imite și 
violența pe care aceștia o folosesc 
cu desăvârșire. Așadar consider că 
ar trebui să se ridice multe semne 

de întrebare în legatură cu această 
problemă,deși este un subiect ce 
pare ca nu a reușit să atragă intere-
sul mai multor teoreticieni ,eu l-am 
ales pentru că este un subiect ce  
mi-a atras atenția. Sunt de parere în 
primul rând că este o problemă reală 
ce  ar trebui constientizată de cât mai 
mulți părinți sau bunici deoarece 
poate infl uența percepția micuților 
în ceea ce privește diferențierea din-
tre binele și răul, si în consecință să 
fi e de părere ca orice problemă se 
rezolvă prin intermediul violenței 
,de aceea consider că această tema 
merită sa fi e cercetată.

Scopul lucrării de fața  este acela 
de a demonstra cât de violente au 
ajuns să fi e desenele animate și cum 
pot infl uența acestea percepția pe 
viitor a copiilor.

Desenele animate reprezintă 
o categorie de produse culturale 
de multe ori omise în studiile de 
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specialitate,mai ales având în vedere 
notorietatea dar și vulnerabilitatea 
publicului țintă acestă fi ind copii 

Lucrarea de față urmărește să 
descopere în prima parte ce este 
violența , dar și agresivitatea de ase-
menea care sunt tipurile si cum apar 
aceste două concepte în desenele 
animate ,cum au apărut desenele 
animate si cum au evoluat .În cea de 
doua parte voi discuta despre care 
ar putea fi  efectele acestora si care 
ar fi  pericolul  expunerii copiilor la 
violența și agresivitatea pe care o au 
din plin aceste seriale de pe canalul 
Cartoon Network. Voi realiza un 
studiu de caz bazat pe o analiză de 
conținut prin care voi putea deter-
mina gradul de violență al fi ecărui 
serial de pe Cartoon Network.Va 
putea fi  realizată prin vizionarea 
desenelor animate pe parcursul 
unei zile de emisie.De asemenea voi 
realiza un chestionar ce va fi  apli-
cat părintilor  pentru a afl a părerea 
acestora în legătura cu acest canal și 
desenele difuzate pe acesta.

Defi nirea conceptelor elementare 
acestea fi ind violența și agresivitatea 
în mass media. 

Voi discuta si despre teorii ale 
acestor concepte iar cea mai impor-
tanta teorie pe care am de gand sa o 
tratez este teoria învățării sociale a 
psihologului  Albert Bandura si de-
spre experimentul acestuia ,,Papușa 
Bobo“.Voi realiza si un istoric al 
desenelor animate ,cum au apărut 
ele,evoluția acestora dar si despre 
violența în serialele destinate copi-

ilor si pericolul ascuns al acestora.
Defi nirea conceptelor elementare
Termenul de ,,violență,,din punct 

de vedere etimologic își are originea 
în latină având ca și rădăcină cuvân-
tul ,,vis,, care reprezintă ,,forță”.1 
Deci putem prezuma în consecință 
că termenul de ,,violență” poate fi  
defi nit ca o ,,utilizare a forței pentru 
a manifesta superioritatea”2 Așadar 
se accentuează ideea de putere ce 
exercită presiune fi zică,morală și 
psihică asupra unui individ ce nu 
dorește acest lucru . Eric Debarbieux 
caracterizează violența precum ,,o 
dezorganizare brutală sau continuă 
a unui sistem personal,colectiv sau 
social și care se traduce printr-o 
pierdere a integrității ce poate fi  
fi zică,psihică sau materială”3. După 
cum defi nește Eric Debarbieux 
violența  apare atunci când un indi-
vid nu pare să mai aibă control asu-
pra lui, și toate principiile sale după 
care  își ghidează viața nu își mai au 
sensul astfel se instalează haosul . 

Violența în orice formă s-ar man-
ifesta este periculoasă și poate răni 
persoanele si grupurile  pe perioada 
nedeterminată.

 George Gerbner susține că 
violența reprezintă ,, forța fi zică 
folosită împotriva altuia, a sinelui 
sau îndreptarea actiunilor împotriva 
cuiva pentru a provoca durere, a 
răni sau a omorî. [..] Violența poate 
apărea natural sau poate fi  creată de 
oameni, poate acționa

împotriva oamenilor sau îm-
potriva proprietății, poate fi  
justifi cată sau nu, poate fi  reală sau 
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simbolică , spontană sau graduală”4

Tipul de violență caracteristică 
culturii media îl constituie violența 
simbolică .Violența simbolică este 
descrisă de Pierre Bourdieu ca fi ind 
,,violența exercitată complicitatea 
tacită a celor ce o îndură ca și ,de 
multe ori , a celor ce o exercită ,în 
masura în care niciunul din ei nu e 
conștient  de faptul că o îndură sau 
o exercită” 5 Pentru a putea explica 
mai exact tipul de violență simbolică 
Ioan Drăgan îl defi nește precum ,,un 
mecanism care asigură reproduc-
erea mascată a relațiilor de putere 
din interiorul sistemului social”6

Astfel putem deduce că violența 
simbolică se manifestă nu doar în 
mass media ,dar și în educație sau 
de asemenea în oricare alt sistem ce 
îndeplinește funcția de informare.

Violența simbolică apare și în me-
dia precum afi rmă și George Gerb-
ner în raportul ,,Violența și teroarea 
în media”7. Astfel violența și teroarea 
în media ,,dau o imagine confl ictuală 
asupra relațiilor sociale,ele arătând 
cum poate fi  utilizată forța pentru a 
stăpâni ,izola ,domina ,provoca sau 
distruge .Arătând cum cineva poate 
obține ceva contra altcuiva ,violența 
în media ,poate de asemenea hrăni 
sentimentul forței sau pe cel al 
vulnerabilității  în măsura în care ea 
înfățișează ierarhia socială” 8

În momentul de față violența 
din media infl uențează și educă 
percepția celor mai vulnerabili 
,aceștia fi ind copii ,deoarece în 
secolul XXI majoritatea părinților 
au multe sarcini  de îndeplinit și 

astfel copilul rămâne cu ,, bona” 
(televizorul) și se uită la desene ani-
mate care au ajuns să aibă cele mai 
ridicate grade de violență de la cea 
verbală la cel mai ridicat grad aceas-
ta fi ind violența fi zică.

Violența și agresivitatea sunt 
două concepte asemănătoare dar și 
diferite în același timp.Michel Floro 
își propune să descopere diferența 
dintre violență și agresivitate bazân-
du-se pe trei criterii.

Primul dintre cele trei criterii 
este acela de ordin topologic ,aici 
agresivitatea este percepută ca fi ind 
mai întâi internă în timp ce violența 
este de ordinul acțiunii noastre . 

Criteriul funcțional fi ind cel de-
al doilea acesta reprezintă faptul că 
agresivitatea se concentrează pe gân-
dire ,proiect și analiză iar violența 
reprezintă ordinul acțiunii noastre 
potrivit obiectivului ce trebuie atins.

Având în vedere ultimul criteriu 
,acesta fi ind cel etic, conceptele de 
agresivitate și violență se disting de-
oarece agresivitatea este sustenabilă 
,și astfel poate fi  percepută ca o posi-
bilitate ce îi oferă șansa individului 
de-a înfrunta problemele în timp 
ce violența se evidențiază prin fap-
tul că este neadmisibilă pentru că 
reprezintă o acțiune ce provoacă du-
rere și suferință.

În concluzie  între cele două con-
cepte  nu există o deosebire generală 
acceptată ,deși sfera agresivității 
este mult mai vastă decât cea a 
violenței. Sociologul Septimiu Chel-
cea realizează deosebirea între com-
portamentele agresive, violente și 
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antisociale.9 Așadar în momentul 
când o persoană fură sau arată un 
gest obscen este catalogat drept un 
comportament agresiv și nu se pune 
problema de a fi  violentă , spre de-
osebire de un meci de box în care 
concurenti se manifestă violent și 
agresiv totodată ,dar nu poate fi  con-
siderat un comportament antisocial.
Câteva din principiile care se aplică 
în cazul agresivității sunt valabile 
și în cazul violenței ,în ciuda faptu-
lui că cei doi termeni ar reprezenta 
grade diferite în confl ictul interper-
sonal . Constantin Păunescu împarte 
manifestările agresive pe mai multe 
genuri ,precum impulsivitatea ,  pro-
pulsivitate ,excitabilitate,violența și 
comportamentele absurde.10 Așadar 
iese în evidență faptul că violența 
face parte din categoria vastă a 
agresivității . Astfel putem spune 
că toate comportamentele violente 
sunt percepute ca fi ind agresive , 
dar nu orice comportament agresiv 
reprezintă unul violent.În concluzie 
trasătura care defi nește agresivi-
tatea este trăsătura violentă,pe când 
violența reprezintă transmiterea la 
o acțiune cu daune directe,fi zice sau 
morale.

Conceptul de agresivitate provine 
din latină ,,adgradior” și înseamnă 
,,a merge către” , între timp cuvântul 
a evoluat în ,,agredire” ce reprezintă 
,, a merge către ,cu un spirit belicos 
,cu tendința de a ataca”11

Termenul de agresivitate 
este defi nit de către Laplanche 
și Pontalis în ,,Vocabularul de 
psihanaliză”(1994)  ca ,, și o tendință 

sau ansamblu de tendințe care se 
actualizează în  

conduite reale ,sau fantasmat-
ice ce țintesc să facă rău altcuiva 
,să-l distrugă ,sa-l constrângă ,să-l 
umilească etc”12

Robert A.Baroon și D.Richardson 
defi nesc conceptul de agresivitate ca 
,,orice comportament direct orientat 
pentru a răni sau insulta o altă fi ință 
care este motivată să evite un astfel 
de comportament’”.13

Septimiu Chelcea ,sociolog român 
dă și el o defi niție agresivității capti-
vant : ,,agresivitatea este comporta-
mentul verbal sau acțional ofensiv 
care are ca scop umilirea ,vătămarea 
sau chiar suprimarea altor persoane 
,care sunt motivate să evite acest 
comportament”14

Toate defi nițile ce explică concep-
tul de agresivitate o înșiruire de car-
acteristici ale actului agresiv .Aceste 
caracteristici cuprind o conduită 
ofensivă ,acțională sau verbală ,o 
intenție de a răni fi zic sau simbolic 
o persoană de asemenea implică și 
efecte asupra persoanei în cauză .

Cei mai mulți cercetători de spe-
cialitate susțin că intenționalitatea 
este caracteristică specifi că com-
portamentului agresiv ,iar atunci 
când vătămarea unei persoane  este 
involuntară ea nu trebuie să fi e 
catalogată drept agresivitate.

Teorii despre violența și 
agresivitate 

 Pe parcursul anilor mai multi 
cercetători , din alte domenii au 
încercat sa descopere prin interme-
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diul cercetarilor realizate chiar de 
ei de ce omul este agresiv,care ar fi  
cauza reală.Astfel , ajungând fi ecare 
cercetător la o explicație specifi că 
domeniului în care el aparține. Sep-
timiu Chelcea recomandă clasarea 
teoriilor explicative ale agresivității 
după cele trei modele :modelul bio-
logic-etologic ,modelul psihosocio-
logic și modelul socio-culturologic.15

Modelul biologic-etologic  cu-
prinde teorii ce pornesc de la ideea 
că agresivitatea umană are funda-
mente biologice, deoarece omul este 
conditionat prin comportament spre 
anumite acte agresive ce seamană cu 
cele pe care le întanlim si la animale.

Konrad Lorenz propune teoria 
cu privire la explicația etologică a 
agresivității , pornind de la originile 
comune ale omului. El face diferența 
dintre agresivitatea intraspecifi că și 
interspecifi că , și este de părere că în 
orice om există instinctul de luptă , 
el poate fi  cauza apariției comporta-
mentului agresiv.Lorenz afi rmă că 
,,agresivitatea este determinată de 
o serie de stimuli declanșatori ,ani-
hilarea acestor stimuli nu implică 
eliminarea comportamentelor pe 
care le declanșează ,deoarece re-
spectivul tip de comportament are 
o natura instictuală ,organismul 
orientându-se în căutarea acestor 
stimuli.”16 

 Sigmund Freud în anul 1930 
formulează explicația psihanalitică 
ce încadrează în modelul biologic-
etologic.Freud pornește de la faptul 
că există un instinct al morții,și astfel 
în concepția sa există două instincte 

înăscute ce se afl ă în contradicție : 
instinctul vieții ( Eros) și instinctul  
morții ( Thanatos). ,, Agresivitatea 
umană este declanșată de thana-
tos, care funcționează ca un instict 
de autodistrugere a cărui orientare 
este una exterioară ,spre ceilalți.
El se poate manifesta distructiv,la 
adresa celorlalți ,găsindu-și expri-
marea în comportamente agresive 
,sau se poate exprima într-un plan 
deplasat fară să ia forma unor acte 
antisociale”17

 Edward O.Wilson inițiatorul 
domeniului de sociobiologie 
formulează o explicație conform 
căreia caracterul agresivității nu 
contează atât de mult dacă este to-
tal înăscut sau parțial ori total sau 
parțial dobândit,datorită faptului 
că disponibilitatea pentru a studia 
și a reține un anumit comporta-
ment este condiționată genetic ,fi ind 
supusă unui proces de evoluție. 

Modelul psihologic este al  doilea 
model care încearcă să explice cauza 
agresivității umane .
Teoria frustrare-agresivitate 

este una din cele mai importante 
teorii si este  formulată de către 
John I.Dollard și colaboratorii săi.
Ideea de bază este aceea că agresivi-
tatea este întotdeauna un efect al 
frustrării așadar orice frustrare 
rezultă o formă a agresivitații .

 În lucrarea ,, Frustration and 
Aggression”frustrarea este defi nită 
ca ,, o stare afectivă negativă 
provocată  de privarea individului 
de bunurile sau drepturile cuven-
ite ,precum și apariția neașteptată 
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a unor obstacole reale sau imag-
inare în calea atingerii scopuri-
lor ,aspirațiilor sau dorințelor”.18 
Leonard Berowitz este de părere că 
teoria această exagereaza legătura 
dintre frustrare si agresivitate . Ce 
este sigur este faptul că frustrarea 
reprezintă una dintre cele mai im-
portante surse ale agresivității.

Modelul socioculturist fi ind și 
ultimul model, în cadrul lui de-
scoperim teoria învățării sociale a 
psihologului canadian și al colabo-
ratoriilor săi .Ei au realizat o serie 
de experimente pornind de la ideea 
ca agresivitatea este rezultatul unui 
fenomen de învățare socială , oame-
nii au obiceiul sa dobândească un  
astfel de comportament prin ob-
servarea si imitarea celor din jur. 19

Albert Bandura este al patrulea 
psiholog cel mai citat,pe langă Sig-
mund Freud, Jean Piaget, este auto-
rul și celui mai celebru experiment 
din istoria psihologiei. Experimentul 
,,Papușa Bobo” a fost realizat în anul 
1961 , prin intermediul experimen-
tului psihologul încearcă să studieze 
relația dintre învătarea socială și 
performanța .Experimentul a con-
stat în realizarea unui fi lm cu unul 
din studenții lui Albert Bandura, 
o studentă care lovea în repetate 
rânduri o papușă Bobo. O papușă 
Bobo este defapt un balon gonfl abil 
în formă de ou ,având desenat pe el 
chipul unui clovn cu o greutate în 
partea inferioară ce o face să revină 
atunci când este lovită,în vremea an-
ilor 1961 era o papușă populară. 20

În fi lmuleț tanara studentă lovea 

cu pumnul păpușa și  țipa la ea 
jignind-o. Și nu doar atât, o lovea 
cu piciorul , stătea pe ea,o lovea cu 
un ciocan mic și așa mai departe 
binențeles în același timp țipa și o 
hărțuia verbal. Bandura le-a arătat 
fi lmulețul unui grup de preșcolari 
,ei au fost împărțiti în trei grupuri 
.Primul grup a vizionat și continu-
area fi lmulețului în care studenta 
era recompensată pentru compor-
tamentul ei , iar celalalte două gru-
puri au vizionat fi lmulețul în care 
studenta nu era recompensată . Ei 
apoi au fost lăsați  sa meargă într-o  
camera de joacă semiobscură ,unde 
se afl a o papușă Bobo și câteva cio-
cane mici , copii fi ind  informații 
că se pot juca cu orice obiect din 
aceea încăpere. Aceștia  erau sub su-
pravegherea unor observatori care 
le analizau comportamentul și luau 
notițe ,reprezentând a doua parte 
a experimentului.Ultima fază a ex-
perimentului fi ind cea în care Albert 
Bandura lua fi ecare copil în particu-
lar, cerându-i să imite cum se mani-
festa modelul din fi lmuleț atât fi zic 
căt si verbal, și daca reușea sa-l imite 
cât mai corect avea să fi e recompen-
sat. Recompensele erau lăsate la ve-
dere pentru a-i motiva și mai multe 
pe cei mici .Rezultatele experimen-
tului au fost că micuții au imitat  mai 
mult  comportamentul  agresiv din 
fi lmuletul în care modelul a fost rec-
ompensat spre deosebire de copii 
care au vizionat fi lmulețul în care   
pentru comportamentul lor agresiv 
spre deosebire de cei care au vazut 
că nu pot fi  recompensați pentru 
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comportamentul lor ci mai degrabă 
pedepsiți.De asemenea Bandura 
a realizat faptul că cei mici sunt 
predispuși să manifeste mai multe  
comportamente agresive atunci 
când ei stiu că o să fi e recompensați  
pentru fi ecare în parte și stiu si ce 
recompensă vor primi. În urma ex-
perimentului s-a mai descoperit că 
băieții sunt mai agresivi spre deose-
bire de fetițe.21  A denumit fenomen-
ul învățare observațională , de ase-
menea este numită și teoria învățării 
sociale .

El în urma experimentului acesta 
si a altor câteva ce au fost realizate 
pentru a descoperi cum pot oamenii 
să învețe prin observare și să imite 
comportamente diferite. Psihologul 
este de părere că în cazul învățării 
vicariante au un  rol important si 
procesele cognitive ,el nefi ind de 
acord cu teoriile strict behavioriste  
sau strict cognitiviste 22

De asemenea descoperă  patru 
procese importante în dirijarea 
învățării vicariantă .Primul proces 
fi ind atenția deoarece nu putem ob-
serva un model pe care sa-l imităm 
fără să fi m atenți la el ,reprezen-
tarea este cel de-al doilea proces și 
are rolul de a de reproduce noi com-
portamente observate doar în cazul 
în care comportamentele observate 
sunt reprezentate simbolic în mint-
ea noastra, producerea comporta-
mentului reprezintă cel de-al treilea 
proces și se ocupă cu transformar-
ea reprezentării simbolice într-un 
comportament și prelucrarea aces-
tuia . Ultimul proces il constituie 

motivația, astfel daca imitarea unui 
comportament nu aduce recom-
pense pentru noi ,nu suntem tentați  
să-l imităm.

Albert Bandura pune accentul în 
teoria sa pe învățarea prin observație 
sau exemplu, și astfel reprezintă cel 
mai important aspect al teoriei sale. 

In opinia sa procesele de gân-
dire infl uențează modul de gândire 
procesul de învățare, și drept ur-
mare în momentul în care oamenii 
observă comportamentul celorlalți 
,ei descoperă cum ar trebui să se 
comporte sau nu ,și dacă ar trebui sa 
imite comportamentul celor pe i-au 
observat. El ilustrează că în mare 
parte comportamentele umane sunt 
dobândite cu ajutorul exemplului , 
poate avea caracter intențional sau 
accidental . În concluzie învățăm 
în momentul când îi observăm pe 
ceilalți și ne ajustăm astfel compor-
tamentul.

În ,,Reprezentarea violenței tel-
evizuale și protecția copilului”23 a 
fost realizată o cercetare pentru du-
rata actelor de violență de aseme-
nea și care sunt cele mai întânlite 
forme de violență dar cel mai im-
portant în urma cercetării a ieșit la 
iveală faptul că în 44% din actele de 
violență mediatizate nu sunt prezen-
tate consecințele . Deci cei mici pot 
considera în momentul în care 
manifestă un  comportament violent 
,că ei nu greșesc cu absolut nimic.
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MAREA TRANSFORMARE1: 
ORIGINILE POLITICE ȘI 
ECONOMICE ALE EPOCII 
NOASTRE

Diana Spaloghe *

Karl Polanyi (1886), a fost un an-
tropolog, economist politic, sociolog 
si fi losof istoric,  cunoscut indeosebi 
pentru opozitia sa fata de gandirea 
economica traditionala si ca initia-
tor al substantivismului¹.

Una dintre lucrarile sale, The 
Great Transformation (1944)2, este 
o lucrare clasică în științele sociale, 
o analiză complexa a nașterii pieței 
autoreglementate, a liberalismului 
de secol XIX, a confl ictului de clasă 
specifi c perioadei, a transformării 
statului, a ordinii economice și polit-
ice internaționale. 

In continuare, aleg sa prezint 
capitolul denumit ‘’ Piata si Omul’’  
care incearca sa explice cum sepa-
rarea muncii, a pământului și a ba-
nilor de orice alt lucru produs pen-
tru vânzare, precum și expunerea 
posibilității transformării acestora 
în mărfuri fi ctive, constituie un 
pas elementar în a înțelege modul 

in care majoritatea confl ictelor și 
crizelor se învârt în jurul efectelor 
impunerii acestei fi cțiuni a pieței si 
cum in ciuda puternicei încărcături 
morale și chiar religioase a crezului 
liberal, eșecul acestuia s-a dovedit a 
fi  extrem de aspru.’’A separa mun-
ca de alte activitati ale vietii si a o 
supune legilor pietei, inseamna a 
anihila toate formele organice de 
existent si a le inlocui printr-un tip 
diferit de organizare, unul atomist 
si individualist.’’²

Polanyi explica efectul instituirii 
pietei muncii prin exemplul regiuni-
lor coloniale, unde bastinasii au fost 
fortati sa-si vanda forta de munca 
pentru a-si castiga existenta. Pana 
la aparitia colonistilor, bastinasii 
nu cunoscusera uzurile fl agelului 
foamei, deoarece acestia isi castigau 
traiul contribuind fi ecare la bunul 
mers al traiului zilnic, prin realiza-
rea diverselor activitati, (vanat, 

* Universitatea Creștină “Dimitrie Cantemir”, Facultatea de Științe Politice, Specializarea Științe 
Politice, anul al III-lea.
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cules, mestesugarit etc.) in cadrul 
comunitatii. Contributia omului alb 
la lumea omului negru a constat in 
mare masura in a-i face acestuia 
cunoscuta foamea,  colonistii de-
cizand sa taie arborii fructului de 
paine pentru a crea hrana artifi cia-
la, sa-i impuna taxa pe coliba etc. , 
obligandu-l, practic,  pe bastinas sa-
si vanda in schimb forta de munca. 
Astfel, Polanyi conchide ca absenta 
infometarii individuale face din so-
cietatea primitiva una mai umana 
si mai putin economica  decat eco-
nomia de piata. Spre deosebire de 
omul alb, omul negru nu era moti-
vat de standardele lui culturale sa 
stranga atat de multi bani pe cat 
putea si, asa cum au concluzionat 
economistii clasici, doar sanctiunea 
infometarii, nu si tentatia salariilor 
mari era capabila sa creeze o piata 
a muncii functionala, astfel, cu cat 
salariile erau mai mari, cu atat era 
mai mica motivatia pentru efort a 
bastinasului. De asemeni, primii 
muncitori aveau si ei oroare de fab-
rica, unde se simteau degradati, ase-
meni bastinasului, care, de multe ori 
era amenintat cu pedepse corporale 
pentru a-si indeplini munca. 
Odata cu Revolutia Industriala, 

a inceput sa mocneasca un con-
fl ict intre latifundiari si detinatorii 
de fabrici, deoarece prin migratia 
muncitorilor in zonele urbane, agri-
cultura devenea o industrie precara. 
Speenhamlad-ul³ a fost o masura 
de protectie intreprinsa de mosieri 
pentru a sprijini organizarea rurala 
traditionala. De-a lungul unui inter-

val de patruzeci de ani, aceasta mas-
ura a intarziat progresul economic, 
asa incat, in 1834, Reforma Parla-
mentului a abolit Speenhamland-ul, 
iar latifundiarii si-au orientat rezis-
tenta, din nou, catre legile fabricilor, 
impreuna cu Biserica, instigandu-i 
pe oameni impotriva proprietarului 
de fabrica. 

Miscarea owenista a cuprins sute 
de mii de mestesigari si artizani, lu-
cratori si muncitori si datorita nu-
marului foarte mare de adepti, este 
considerata una dintre cele mai mari 
miscari sociale din istoria moderna, 
aparuta din necesitatea de a proteja 
omul impotriva pietei. Aceasta mis-
care reprezenta dorintele oamenilor 
de rand care erau fascinati de apari-
tia fabricilor, 

considerand posibil ca omul sa 
devina stapanul masinii. Owen con-
sidera ca omul ar trebui sa ramana 
propriul lui angajator. Au fost fon-
date societati cooperative – maga-
zine sindicale fondate de membri ai 
sindicatelor unde isi puteau gasi de 
lucru mestesugarii someri sau in caz 
de greva puteau sa castige indemni-
zatii. Pentru Owen, aspectul indus-
trial al lucrurilor nu se limita la cel 
economic, oferind exemplul orase-
lului New Lanark, unde chiar si in 
cazul in care nu era nimic

de munca, companiile si fabri-
cile isi pastrau angajatii pe statul de 
plata, unde se realiza educarea copi-
ilor si adultilor, se asigurau distrac-
tii, dans si muzica, astfel, populatia 
industrial obtinand un nou statut. 
New Lanarkul era vazut ca o rezer-
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vatie a viitorului. Pe de alta parte, 
compania lui Owen platea salarii 
considerabil mai mici decat in unele 
orase invecinate, profi turile din New 
Lanark provenind in principal din 
productivitatea inalta a muncii intr-
un timp de lucru mai scurt, datorat 
organizarii excelente si oamenilor 
odihniti.

Revolutia industriala a fost dif-
erita pe continent, unde clasa mun-
citoare a migrat la oras tentata de 
salariile mai mari si de viata urbana, 
desi conditiile erau abominabile 
iar alcoolismul si prostitutia erau 
frecvente in straturile muncitorilor 
urbani. Spre deosebire de aces-
tia, trauma morala si culturala ale 
taranului si micului arendas englez 
a fost mult mai mare, deoarece aces-
tora le-a fost impus fortat acest nou 
stil de viata pentru care nu erau pre-
gatiti. Țăranii englezi nu munceau 
efi cient pentru că nu știau cum să 
procedeze. 

Legea Speenhamland3 a provocat 
distrugerea societății tradiționale 
engleze. Cum salariile erau cât se 
poate de mici pentru ca propri-
etarul să-și diminueze cât mai mult 
costurile iar iar nevoia de forță de 
muncă oscila pe piața liberă, Anglia 
se bucură de o armată de rezervă 
alcatuita din șomeri, oricând dis-
ponibila să-și vândă temporar forța 
de muncă în serviciul capitalistului. 
Acesti oameni mutate brusc la oras, 
in momentul in care nu aveau de 
lucru constituiau un focar de jafuri, 
prostituție, vagabondaj, epidemii, 
boală etc. Sistemul Speenhamland 

venea să remedieze riscul de anarhie 
si chiar dacă muncitorul nu lucra, 
parohia îi asigura minimul necesar 
pentru subzistență. Procedand in 
acest mod, respective tinandu-i in 
viata, indiff erent daca munceau sau 
nu, societatea a continuat sa decada 
deoarece capitaliștii nu creșteau sal-
ariile, ci le reglau în funcție de plata 
minim admisă a parohiei. Munci-
torii nu câștigau mai mult decât dacă 
erau șomeri. Muncind, ei încasau 
un salariu aproape egal cu protecția 
socială garantată de parohie. Speen-
hamland-ul agravase situația: piața 
liberă nu putea funcționa în para-
metrii normali. Karl Polanyi susține 
că societatea modernă s-a descoper-
it pe sine prin contactul cu sărăcia 
din orașe și din mediul rural englez, 
care le îngrozeau și le demoralizau 
pe clasele superioare. Singura ieșire 
din infernul creat de Speenhamland 
consta în eradicarea legii săracilor 
sau în amendarea ei în spirit capi-
talist: săracii nu mai aveau plasa de 
siguranță a ajutorului. acordat de 
parohie. Fie extincția, fi e munca în 
regim industrial, destinată profi tu-
lui. Astfel, Marea Britanie a realizat 
primul salt în modernitate.

Domesticirea populației rurale 
prin legile capitalismului a fost 
marele avans al Angliei față de alte 
societăți europene.

Extinderea fara concesii a mecan-
ismului de piata in cazul muncii, pa-
mantului si a banilor si transformar-
ea acestora in marfuri fi ctive, poate 
fi  similara cu situatia din prezent, 
cand  avem de-a face cu o restran-
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gere masiva a drepturilor angajati-
lor in favoarea angajatorilor precum 
si fortarea intrarii cat mai multor 
categorii de oameni si de tipuri de 
munca sub incidenta mecanismului 
pietei muncii, cu o distrugere ac-
celererata a mediului inconjurator 
in scopul profi tului pecuniar si cu o 
fi nanciarizare accentuata a tuturor 
aspectelor vietii. 

Note
1 Substantivismul reprezinta o pozitie pro-
pusa de K. Polanyi in lucrarea sa ‘’The Gre-
at Transformation’’ ce argumenteaza faptul 
ca termenul ‘’economie’’ , are doua sensuri 
: sensul formal, utilizat de economiștii neo-
clasici de astăzi, care se referă la economie 
ca logica acțiunii raționale și de luare a deci-
ziilor respectiv, “economisire “, “maximizare 
“  sau  “ optimizare” si sensul referitor  la mo-

dul în care oamenii traiesc si interacționează 
în mediile lor sociale și naturale . Strategia 
de a trai intr-o societate este văzută ca o 
adaptare la condițiile material si de mediu, 
un proces care poate sau nu poate implica 
maximizarea utilității . Sensul termenului de 
„ economie „, este văzut în sensul mai larg 
al „ aprovizionarii”. Economia reprezinta 
modul in care societatea satisface nevoile 
materiale
2 Karl Polanyi,  Marea Transformare. Ori-
ginile politice si economice  ale epocii noas-
tre., p. 273
3 Speenhamland este numele unei 
localități din Berkshire unde în 1795 cativa 
magistrați englezi au propus o lege pentru 
asigurarea unui nivel al salarizării populației 
urbane din centrele industriale – populație 
în continuă creștere după ce fusese expropri-
ată în decursul secolului al XVIII-lea – sub 
care se găsea doar moartea prin înfometare. 
Legea era o altă cale prin care săracii erau 
protejați la limită de clasele superioare.

Diana Spaloghe 
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