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P R O G R A M

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA 
(AUD. 216, BLOCUL II)

https://meet.google.com/rft-vbft-rde

VINERI, 4 IUNIE 2021

930-1000 Înregistrarea participanţilor

1000-1015 Deschiderea conferinţei. Alocuţiuni de deschidere

 Conf. univ. dr. Sergiu MATVEEV
 decanul Facultăţii de Istorie și Filosofie, Universitatea de Stat din Moldova

 Conf. univ. dr. Igor ȘAROV
 rectorul Universităţii de Stat din Moldova

 Prof. univ. dr. Mircea DUMITRU
 membru corespondent al Academiei Române

1015-1300 Sesiunea plenară

Moderator: conf. univ. dr. Sergiu MATVEEV

Prof. univ. dr. Viorel 
VIZUREANU
Universitatea din București / 
Institutul de Filosofie și 
Psihologie „C. Rădulescu-
Motru” al Academiei Române

Destinul filosofic al lui Zevedei Barbu

Prof. univ. dr. Mircea 
DUMITRU
Universitatea din București

Patologii ale explicaţiei. Împotriva 
teoriilor conspiraţionale
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Conf. univ. dr. 
Florentina NIŢU
Universitatea din București

Dascăli, lefuri și educaţie în Ţara 
Românească (sfârșitul secolului al XVIII-
lea - începutul secolului al XIX-lea)

Conf. univ. dr. Sergiu 
MATVEEV
Universitatea de Stat din 
Moldova

Aspecte inedite din viaţa lui Petre 
Ștefanucă

1145-1200 Pauză

Prof. univ. dr. 
Constantin 
STOENESCU
Universitatea din București

„Sufletul românesc” descris de Dumitru 
Drăghicescu

Conf. univ. dr. 
Eugenia BOGATU
Universitatea de Stat din 
Moldova

Valori ale gândirii pragmatice în 
educaţie

Conf. univ. dr. 
Dumitru DODUL 
Universitatea de Stat din 
Moldova

Mize istorice ale formării identităţii 
„omului nou” în epoca globalizării

1300-1400 Pauză

1400-1700 Desfăşurarea lucrărilor pe secţii
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SECŢ IA  I D E N T I TA T E 
C U L T U R A L Ă  Ş I 

E U R O P E N I TA T E

https://meet.google.com/rft-vbft-rde

1400-1515 Comunicări

Moderator: conf. univ. dr. Eugenia BOGATU

Prof. univ. dr. hab. 
Eudochia SAHARNEANU
Universitatea de Stat din Moldova

Proiectul iluminist în epoca 
postmodernă

Asist. univ. dr. Oana 
ȘERBAN
Universitatea din București

Identitatea transculturală a operelor 
lui Constantin Brâncuși: primitivitatea 
și modernitatea formelor (in)tangibile 
ale patrimoniului cultural

Prof. univ. dr. hab. Vitalie 
OJOVANU
Lect. univ. Viorel 
COJOCARU
Universitatea de Stat de Medicină și 
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”

Realizarea principiilor bioetice în 
condiţiile subculturii de penitenciar

Prof. univ. dr. habil. 
Șarolta SOLCAN
Universitatea din București

Salvarea bisericilor de lemn din 
România

Asist. univ. Sorin 
SCUTELNIC
Universitatea de Stat din Moldova

Fenomenul transculturalităţii în 
spaţiului post-sovietic



6

1515-1530 Pauză

1400-1700 Comunicări 

Moderator: asist. univ. Sorin SCUTELNIC

Conf. univ. dr. hab. 
Svetlana COANDĂ
Universitatea de Stat din Moldova

Perspective ale integrării europene în 
viziunea filosofilor români

Asist. univ. Dina BARCARI 
Universitatea de Stat din Moldova

Rolul religiei în construcţia identităţii 
europene

Lect. univ. Cristina 
LAZARIUC
Universitatea Tehnică a Moldovei

Criză și valori sau criza valorilor 
(europene)

Conf. univ. dr. Angela 
ZELENSCHI
Universitatea de Stat din Moldova

Promovarea valorilor în administraţia 
publică: o perspectivă de integrare 
europeană pentru Republica Moldova

Drd. Mihail DUCA
Universitatea de Stat din Moldova

Metamorfoza uman - postuman

Drd. Mihail BULIMAGA
Universitatea de Stat din Moldova

Rolul Bisericii Ortodoxe din 
Basarabia în procesul naţionalizării 
învăţământului basarabean (1917-
1918)



7

SECŢ IA  C O N S T R U C Ţ I E 
I D E N T I TA R Ă  Ş I 

VA L O R I  C U L T U R A L E

https://meet.google.com/jdz-zrvq-inm

1400-1515 Comunicări

Moderator: conf. univ. dr. Dorina PĂTRUNSU

Lect. univ. dr. Marin 
BĂLAN
Universitatea din București

Identitate și construcţie identitară 
prin practica filosofiei pentru copii

Prof. univ. dr. hab. 
Gheorghe BOBÂNĂ 
Institutul de Istorie, MECC

Identitatea axiologică a românilor în 
viziunea lui Mircea Eliade

Conf. univ. dr. Anghelina 
SUCEVEANU
Universitatea de Stat din Moldova

Reevaluarea valorilor în procesul 
globalizării

Asist. univ. Angela POPA
Universitatea de Stat din Moldova

Despre subiect, subiectivare și 
emanicipare în contemporaneitate

Conf. univ. dr. Ecaterina 
LOZOVANU
Universitatea Tehnică a Moldovei

Inteligenţa artificială ca mijloc de 
intensificare a circulaţiei valorilor 
culturale

1515-1530 Pauză
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1530-1700 Comunicări

Moderator: conf. univ. dr. Marin BĂLAN

Conf. univ. dr. Dorina 
PĂTRUNSU
Universitatea din București

Trebuie interzis hate speech-ul? 
Argumente pro și contra

Lect. univ. dr. Andrei 
PERCIUN 
Universitatea de Stat din Moldova

Constituirea identităţii și ponderea 
interactivităţii comunicării on-line

Asist. univ. dr. Andrei 
MĂRĂŞOIU
Universitatea din București

Transformările eşuate şi sinele 
fragmentat

Asist. univ. Tatiana 
MĂRGĂRINT
Universitatea de Stat din Moldova 

Reflecţiile elevilor din clasele liceale 
privind predarea disciplinei Educaţia 
pentru societate. Studiu de caz

Lect. univ. dr. Roman 
BELOGORODOV
Universitatea de Stat din Moldova

Fundamentele contractului social în 
Europa contemporană

Masterand Cătălina 
PLINSCHI
Universitatea de Stat din Moldova 

Discursul instigator la ură și 
dezbinare versus democraţia din 
Republica Moldova

Asist. univ. Alexandru 
LUPUŞOR 
Universitatea de Stat din Moldova

Metafizică și educaţie la Jacques 
Maritain

Drd. Sorin ȘCLEARUC
Universitatea de Stat din Moldova

Propaganda comunistă și rezistenţa 
naţională în cinematografia din RSSM. 
Studiu de caz: filmul artistic „Omul 
merge după soare” (1961)
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R E Z U M AT E L E  C O M U N I C Ă R I L O R

Destinul filosofic al lui Zevedei Barbu

Viorel VIZUREANU

A vorbi despre destinul filosofic al lui Zevedei Barbu (1914-1993) poate să 
pară o sarcină ingrată – sau fascinantă –, depinde cum ne raportăm la acti-
vitatea de „aducere la lumină” pe care trebuie să o întreprindă un interpret 
al unei gândiri filosofice iniţial vizibilă pentru o scurtă și extrem de tumul-
toasă politic perioadă de timp (în anii 1940 ai secolului trecut, mai pre-
cis între 1942 și 1947), apoi mai mult „rătăcită” în interstiţiile unei opere 
complexe și versatile de, să îi spunem, psiholog-sociolog-istoric universitar. 
Un scurt sumar, pentru un destin filosofic frânt în aparenţă la puţin timp 
după ce debutase impetuos: câteva zeci de articole filosofice – sub zece mai 
importante; o scurtă activitate de asistent al lui Lucian Blaga; o singură 
carte „de filosofie”, dar și aceasta dezavuată de autor ca urmare a compro-
misurilor ideologice auto-impuse prezente aici; trei volume din domeniile 
conexe amintite, scrise în engleză, relativ cunoscute în lumea academică 
occidentală, cu certe valenţe filosofice, dar nu unele imediate și nici asu-
mate de către autor în mod explicit, parcă într-o fugă faţă de propriul său 
trecut filosofic desfășurat accentuat sub semnul dialecticii idealiste, apoi 
materialiste, și al diagnozei culturale ample, de tip spenglerian; o multi-, 
pluri-, inter-disciplinaritate parcă endemică a acestuia, menită a suscita, dar 
și a face explorarea filonului filosofic mult mai dificilă. Sunt numai câteva 
dintre provocările „imediate” pe care ni le propune o lectură a scrierilor – 
dar și a vieţii! – lui Zevedei Barbu; dar fără îndoială că acestea sunt mult 
mai multe și la fel de incitante. Este ceea ce ne propunem să evidenţiem în 
cadrele acestei contribuţii de biografie spirituală. 
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Patologii ale explicaţiei. Împotriva teoriilor conspiraţionale

Mircea DUMITRU 

Deși poartă numele onorant de „teorii”, așa-numitele „teorii conspiraţio-
nale” nu satisfac cerinţele și virtuţile explicative și predictive ale unor teorii 
știinţifice bine construite și coroborate de către fapte. Aceste „teorii conspi-
raţionale” sunt, mai degrabă, forme pernicioase de propagandă.
Prezentarea va examina ce sunt aceste „teorii conspiraţionale”, cum au ajuns 
să se bucure de popularitatea primejdioasă de azi, care sunt problemele pe 
care nu le pot rezolva și cum să răspundem la ele și să ne apărăm de efectele 
lor periculoase.
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Dascăli, lefuri și educaţie în Ţara Românească (sfârșitul 
secolului al XVIII-lea - începutul secolului al XIX-lea)

Florentina NIŢU

Documentele referitoare la organizarea și funcţionarea școlilor din Prin-
cipatele Române la sfârșitul secolului al XVIII-lea  - începutul secolului 
al XIX-lea conţin o serie de referiri mărunte la remunerarea profesorilor. 
Subiectul nu a reţinut atenţia specialiștilor în istoria educaţiei, iar tema isto-
riei preţurilor în spaţiul românesc este, din păcate, foarte puţin abordată; 
desigur, problema salariilor dascălilor a reţinut și mai puţin atenţia. Credem 
că este un subiect interesant, pentru că exprimă valoric nu doar plata unei 
munci, ci, mai ales, percepţia administraţiei românești premoderne a ceea ce 
am putea numi muncă intelectuală, investiţie în educaţie și pregătirea unor 
specialiști care să asigure funcţionarea anumitor segmente ale societăţii.
Cercetarea noastră pleacă de la un eșantion de date privind Ţara Româ-
nească în ultimii ani ai veacului al XVIII-lea și primele decenii ale secolului 
al XIX-lea și, în condiţiile în care instituţia de învăţământ cu cea mai mare 
vizibilitate și, implicit, obiectul de interes al autorităţii domnești era Aca-
demia domnească de la Sf. Sava, respectiv continuatoarea acesteia, Școala 
de la Sf. Sava creată de Gheorghe Lazăr, abordarea va pleca dinspre această 
instituţie către alte tipuri de școli, într-o încercare de abordare comparativă 
a preţului muncii dascălilor.
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„Sufletul românesc” descris de Dumitru Drăghicescu

Constantin STOENESCU

În anul 2015, la Editura Polirom apărea cartea lui Daniel David Psihologia 
poporului român. Profilul psihologic al românilor într-o monografie cog-
nitiv-experimentală este o bună ocazie pentru a relua o dezbatere pe care 
uitasem să o actualizăm. S-a schimbat, oare, ceva în sufletul nostru? Sau am 
rămas tot cuminţi, sedentari, fără disciplina muncii, dar cu spiritul improvi-
zaţiei, neîncrezători, fără spirit civic, dominaţi de frustrări istorice și de un 
individualism regresiv? Potrivit unui complex de inferioritate în care trăim 
în complex european, de ce nu aș începe cu această situare în negativitate? 
Prin tradiţie, obișnuim noi singuri să ne plasăm într-un decalaj pesimist, 
atunci când ne comparăm cu alţii. Daniel David lasă loc speranţei prin 
aceea că cercetările de tip experimental dau rezultate care ne arată că nu 
stăm chiar atât de rău, chiar comparativ cu americanii, doar că – vectorial 
și energetic – suntem greșit orientaţi și nu găsim un optim motivaţional. 
Nu cartea lui David face însă obiectul cercetării mele, ci o încercare de a 
recupera una dintre primele încercări de a descrie psihologia poporului 
român. Așadar, mă întorc la Dumitru Drăghicescu și la monografia sa, Din 
psihologia poporului român, fie doar și pentru a avea un precedent, dacă nu 
un caz exemplar, și pentru a contura astfel o tradiţie de cercetare. În a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, problematica psihogenezei etnice devenise 
o preocupare prioritară a cercetării umaniste, scopul fiind acela de a căuta 
criteriile identităţii naţionale într-o spiritualitate care se afla într-o relaţie 
generativă cu suportul său etnic. Cercetările privind psihologia popoare-
lor iau amploare, iar Drăghicescu se sincronizează metodologic cu ultimele 
contribuţii ale lui Th. Ribot, William James și Wilhelm Wundt și îi urmează 
pe Al. Fouillée și E. Boutmy ca modele de aplicare la cazul unui popor. Sco-
pul cercetării mele este de a realiza o reconstrucţie critică a argumentelor lui 
Drăghicescu și de a detecta acele aserţiuni și ipoteze care rezistă unei dez-
bateri actuale pe tema identităţii naţionale, în condiţiile asumării distinc-
ţiilor dintre holismul și individualismul metodologic în cercetarea socială, 
respectiv, dintre presupoziţiile de tip esenţialist și cele de tip nominalist în 
descrierea fenomenelor identitare.
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Valori ale gândirii pragmatice în educaţie* 

Eugenia BOGATU

Educaţia bazată pe experienţe influenţează formarea atitudinilor și repre-
zentărilor, implicit capacitatea de acţiona în diferite situaţii existenţiale. 
În contextul oricărei experienţe factorul principal care generează eficienţa 
acţiunilor este determinat de modul de gândire. Tandemul idee-acţiune 
este determinant pentru modul de gândire pragmatic. În cadrul educaţiei 
bazate pe experienţă are loc o trecere a datului sensibil în concept. Gândi-
rea pragmatică manifestată în educaţie generează o învăţare experenţială, 
considerată un demers complex de problematizare. Învăţarea experenţială 
se realizează prin experimentare și descoperire, iar cunoștinţele și abilităţile 
ce vor fi dobândite sunt percepute ca un mijloc de a atinge un scop semni-
ficativ pentru cel ce învaţă, legat de viaţa actuală. Experienţa reprezintă un 
factor esenţial de învăţare și dezvoltare. 
Procesul de învăţare experenţială este un ciclu compus din: experienţa con-
cretă, observaţie și reflecţie cu privire la experienţă, formarea conceptelor 
abstracte și a generalizărilor ca urmare a experienţei trăite, elaborarea ipo-
tezelor și experienţa privind implicaţiile conceptelor abstracte în situaţii 
noi. În cadrul experienţelor umane gândirea ocupă un loc central. Sunt mai 
multe motive în favoarea acestui argument și anume: prima nevoie a orică-
rei persoane este capacitatea de a gândi; puterea de a înţelege probleme, de 
a pune fapte în legătură cu ele, de a utiliza idei. În consecinţă, principalul 
scop al educaţiei este dezvoltarea unei metode critice de gândire, implicit al 
unui mod pragmatic de gândire. Analizând procesul educaţional în paralel 
cu cel al gândirii, Dewey apreciază că cele două procese sunt similare, dez-
voltarea actului educativ urmează aceleași etape ca actul cercetării. Dewey 
consideră gândirea atât ca scop cât și ca metodă a educaţiei; ea este metoda 
învăţării inteligente; gândirea este prin ea însăși metoda experienţei edu-
cative. Putem considera această filosofie a educaţiei drept o învăţare prin 
acţiune. În contextul filosofiei pragmatiste nu se percepe o ruptură dintre 

* Acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului „Abordarea epistemologică a dezvoltării 
personale și a educaţiei pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalităţile 
pragmatice ale societăţii actuale din Republica Moldova”, cifrul 20.80009.1606.08.
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logică și viaţă, intelect și experienţă. Nu putem concepe o experienţă umană 
neintegrată gândirii logice, deoarece gândirea logică este în întregime natu-
ralistă în contextul său, instrumentală în activităţile sale și experimentală în 
raport cu existenţa. Gândirea sau reflecţia este discernerea raportului între 
ceea ce încercăm să facem și ceea ce se întâmplă drept consecinţă. Nici un 
fel de experienţă cu sens nu este posibilă fără conceperea unui anumit grad 
de reflecţie. 
Scopul gândirii este să ajute la obţinerea unei concluzii, să proiecteze finali-
tăţi posibile pe baza datelor existente.



15

Mize istorice ale formării identităţii „omului nou” în epoca 
globalizării*

Dumitru DODUL

Observăm cât de complexă este realitatea și cât de grave pot fi consecinţele 
unor măsuri/politici publice, adoptate de guverne sub presiunea globaliză-
rii, privită ca o nouă ideologie. Aceste acţiuni trebuie analizate alături de 
funcţionarea contextului instituţional internaţional, atunci când prin inter-
mediul companiilor multinaţionale, capete de pod ale liberalismului trans-
naţional și al instituţiilor financiare de anvergură mondială, se modelează 
economiile locale în funcţie de interesele acestora și sunt penetrate nu doar 
frontierele unui stat, dar și fundamentele unei naţiuni.
În aceste condiţii se resimte nevoia de a schimba situaţia socială, de a găsi 
un nou drept de integrare, de a produce o nouă ordine socială, statului 
revenindu-i, ca niciodată, un rol decisiv în a interveni și rezolva problemele 
oamenilor, ceea ce ne face să ne întrebăm asupra posibilităţii conceperii 
unui astfel de stat fără a deveni unul de tip totalitar!? 
În acest context, naţional și european/comunitar, o atenţie deosebită tre-
buie acordată clasificării și organizării ierarhice a valorilor, stabilirii rapor-
turilor dintre valori, educaţiei tinerilor a spiritului critic, capabil să evalu-
eze diferitele situaţii cu care se vor confrunta într-o societate globalizată. 
Domeniului educaţional revenindu-i, astfel, un rol esenţial în procesul de 
instruire a tinerilor în conformitate cu necesităţile reale ale unei ţări. În ce 
direcţie tinde să se dezvolte societatea în era digitală și cine va fi «omul 
nou»? Cum se va contura problema identităţii atunci când, în condiţiile 
lumii globalizate – standardizarea programelor de studii, a politicilor etc., 
implică inevitabil – comportamente și atitudini? Sunt printre întrebările 
care ni le punem tot mai frecvent în ultimul timp.
Noile realităţi tehnologice, sociale și politice schimbă imaginea noastră despre 
problemele în jurul cărora se articulează relaţiile dintre toţi actorii locali regi-
onali și globali. Deși globalizarea prezintă numeroase riscuri, în același timp 
oferă o multitudine de beneficii și avantaje pentru oameni și pentru state.

* Acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului „Abordarea epistemologică a dezvoltării 
personale și a educaţiei pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalităţile 
pragmatice ale societăţii actuale din Republica Moldova”, cifrul 20.80009.1606.08.
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Proiectul iluminist în epoca postmodernă*

Eudochia SAHARNEANU

Gândirea filosofică și culturologică se află într-o permanentă căutare a vari-
atelor determinări ale prezentului, iar în spatele lor se întrevede necesitatea 
a ceea ce este actual în prezent. Pe parcursul istoriei, o astfel de categorie a 
devenit conceptul de modern și, mai recent, postmodern. E de menţionat că, 
poate, nu atât de des, dar în același context, acești termeni sunt conjugaţi cu 
conceptul de iluminism. Reprezentativ, în acest sens, este Michel Foucault 
cu remarcabilele sale interogaţii: Ce este iluminismul? Ce este actualitatea?
Să înţelegem că iluminismul nu a fost un proces omogen, există variante 
naţionale, culturale, istorice. Proiectul este unul occidental, dar în esenţa 
sa el este universal. Paradoxul se regăsește în acest universalism: anume în 
această calitate observăm pericolul privatizării ideilor iluministe de către 
o cultură și elaborarea unei variante de realizare. Să deosebim în proiectul 
iluminist următoarele componente: doctrina, ideologia iluminismului, per-
soanele care au promovat această ideologie (factorul uman), însuși procesul 
de implementare a ideilor iluministe. 
Menţionăm că anume în actualitatea, deschiderea și funcţionalitatea siste-
melor universale de cooperare umană este posibil un nou proiect. S-a men-
ţionat mai sus că iluminismul nu este omogen. Uneori el este autocritic și-și 
examinează paradoxurile sale. Anume în aceasta descoperim imunitatea 
proiectului iluminist, vitalitatea lui, independenţa de realizatorii săi. După 
Roland Barthes, problema poate fi soluţionată printr-o logică a dialogului 
cultural, prin integrarea competitivă și solidarizată a generaţiilor, popoare-
lor și subiecţilor creativi. 
 În același timp, recunoașterea caracterului liberal, hiperdemocratic al lumii 
contemporane ar însemna recunoașterea faptului că fenomenele negative 
penetrează toate sferele sociale și culturale. Sociologul german Beck consi-
dera că societatea contemporană este o societate a riscului, ceea ce înseamnă 
că fenomenele negative au calitatea de a penetra toate segmentele societă-

* Acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului „Abordarea epistemologică a dezvoltării 
personale și a educaţiei pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalităţile 
pragmatice ale societăţii actuale din Republica Moldova”, cifrul 20.80009.1606.08.



17

ţii (terorismul poartă faţa noastră). Sistemele informaţionale și biologice 
manipulează omul, securitatea lui fiind afectată. Relaxarea (relaxation) și 
distracţia sunt cele mai răspândite activităţi umane. Postmodernismul este 
un modern obosit, de aceea iluminismul este astăzi un proiect care se auto-
dezvoltă și care are forţe pentru administrarea crizelor și conflictelor.
Iluminismul nu este o doctrină, el este un obiectiv al nostru. Foucault ne 
explică ce presupune acest obiectiv. În primul rând, cercetarea limitelor pe 
care le putem depăși, luare de atitudine ca indivizi liberi, în al doilea rând, 
și, în sfârșit, cercetarea acelor momente în care schimbarea este posibilă și 
benefică. În același timp, e nevoie să refuzăm construcţia unor proiecte glo-
bale și radicale.
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Identitatea transculturală a operelor lui Constantin Brâncuși: 
primitivitatea și modernitatea formelor (in)tangibile ale 
patrimoniului cultural

Oana ȘERBAN

Această cercetare explorează trăsăturile moderniste ale capodoperelor lui 
Constantin Brâncuși, evaluate ca fiind în afinitate cu expresii formale ale 
culturii și artei non-occidentale, precum și cu tradiţiile ţărănești autoh-
tone sau cu ritualurile și artefactele africane. Asemenea origini și influenţe 
trasează rădăcinile transnaţionale ale portofoliului lui Brâncuși, a căror 
analiză artistică reflectă o preocupare periferică pentru obiectivele acestei 
lucrări. Principalul interes pentru această cercetare este axat, mai degrabă, 
pe deconstrucţia naţionalismului din spatele patrimoniului lui Brâncuși, 
susţinând că acesta poate fi, în cele din urmă, redus la un puternic ames-
tec de forme primitive, intangibile de cultură, precum credinţe mistice, 
naraţiuni folclorice, tradiţii ţărănești și valori ale religiei ortodoxe, refor-
mulate și traduse în simboluri moderniste, descrise de forme tangibile de 
cultură, precum sculpturi și instalaţii individuale. În prima parte a artico-
lului, voi explica pe larg interesul lui Brâncuși pentru anumite forme de 
artă primitivă europeană, în strânsă legătură cu influenţele lor asupra artei 
românești, observând în ce măsură există o contradicţie între un astfel de 
angajament cultural și traiectoriile moderniste ale creaţiilor sale artistice. În 
a doua parte a cercetării mele, urmăresc complementaritatea dintre formele 
intangibile primitive și formele tangibile moderniste, reflectate în ansam-
blul patrimoniului cultural, creat de Brâncuși, în lumina unei ipoteze de 
lucru pe care o avansez de-a lungul lucrării mele, conform căreia toate for-
mele de patrimoniu imaterial sunt reduse, în cele din urmă, la forme tan-
gibile de patrimoniu cultural. Cercetarea se încheie cu o analiză aplicată 
asupra eșecurilor anterioare de includere a ansamblului lui Brâncuși de la 
Târgu Jiu în lista Patrimoniului Mondial UNESCO, testând în ce măsură 
un astfel de argument asupra amestecului de forme intangibile și tangibile 
de cultură, reunite de acest ansamblu, ar fi putut spori succesul strategiilor 
naţionale, adresate Consiliului internaţional pentru monumente și situri 
(ICOMOS), pentru o evaluare pozitivă. 
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Comentariile finale ale acestei cercetări concluzionează asupra urgenţei 
redefinirii într-un nou context filosofic a cadrului axiologic implicat de 
acest ansamblu, mai cu seamă, a valorilor cardinale din evaluarea ICO-
MOS, „integritatea” și „autenticitatea”, pentru care autorităţile evaluative 
au conchis că inscripţia poate fi respinsă. Vom vedea în ce măsură mixul de 
primitivism și modernism poate recalifica relaţia dintre cele două valori și 
poate crește gradul ce acceptare al inscripţiei în cazul unei reevaluări.
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Realizarea principiilor bioetice în condiţiile subculturii de 
penitenciar

Vitalie OJOVANU, Viorel COJOCARU

Viabilitatea fiecărui domeniu de activitate este determinat de factorii socio-
culturali, iar fiecare societate cu a sa cultura specifică, sau un micromediu 
social concret, oferă individului uman diverse modele expresive de auto-
control în diverse momentele din viaţă. Mediul de habitat în penitenciare 
dispune de o manifestare specifică a diferitor componente spirituale care 
formează un gen aparte de microcultura denumită subcultura de peniten-
ciar. Studierea mediului carceral, al specificului de supravieţuire, a com-
portamentelor deţinuţilor, al raportului lor faţă de propria sănătate și viaţă 
etc., e condiţionată în special, de factorul condiţionării libertăţii, iar accesul 
cercetărilor fiind limitat, pe de o parte, iar, pe de altă parte, abordarea unei 
lumi necunoscute, axată pe principii și reguli ale unei subculturii sociale 
specifice, ce diferă de la un penitenciar la altul, de la un stat la altul.
Problemele deţinuţilor și viaţa de penitenciar constituie un subiect sensibil 
pentru toate domeniile de cercetare, mai ales că numărul deţinuţilor este 
în continuă creștere, iar în condiţiile Republicii Moldova acestea se ampli-
fică prin existenţa unor factori determinanţi la nivelul dezvoltării sociale. 
În spaţiul social al Europei de Est, confruntată cu multiple și profunde pro-
bleme, infracţionalitatea, delicte de orice gen, poartă un caracter accentuat 
și stabil. Condiţiile autohtone de detenţie sunt pe departe de a fi cele racor-
date la standardele mondiale.
O serie de probleme cu care se confruntă condamnaţii se atribuie aspectului 
spiritual, iar modalităţile de redresare a vieţii deţinuţilor pot fi identificate 
în domeniile filosofiei, eticii, sociologiei, teologiei etc. Importanţa studierii 
habitatului privat de libertate, axată pe starea de sănătate, conduita și educaţia 
deţinuţilor poate contribui esenţial la evoluarea calităţii vieţii de penitenciar. 
Bioetica dispune de posibilităţi reale de implicare în scopul susţinerii vieţii și 
sănătăţii deţinutului. Întru realizarea respectivului potenţial se aplică acţiuni 
concrete proiectate în diferite dimensiuni. Mediul penitenciar este unul spe-
cial, iar aplicarea activităţilor de recuperare morală și somatică a deţinuţilor 
necesită a fi abordată nu doar prin prisma reperelor bioetice, ci și analizate, 
consultate și adaptate la axiologia etică a viului și la cultura socială existentă.
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Salvarea bisericilor de lemn din România

Șarolta SOLCAN

În România au fost construite, de-a lungul timpului, numeroase biserici de 
lemn. Sub diverse tipuri, erau răspândite aproape în toate regiunile. Din 
secolul al XIX-lea a început o ofensivă împotriva lor, care s-a accentuat de-a 
lungul timpului. Vechile biserici de lemn au fost duse în cimitire, apoi aban-
donate și înlocuite cu biserici de zid, considerate de comunităţi mai presti-
gioase, mai rezistente. Astăzi se estimează că mai sunt circa 1440 biserici de 
lemn, dintre care circa 1200 sunt considerate monumente. Doar opt – din 
Maramureș – au fost incluse în patrimoniul UNESCO. 
Cele mai ameninţate cu dispariţia sunt bisericile de lemn care nu sunt în 
atenţia Institutului Naţional al Patrimoniului. În general, sunt bisericile din 
a doua jumătate a secolului al XIX-lea și cele în care se mai ţin slujbe reli-
gioase pentru comunităţi mici.. Nici bisericile de pe Lista Monumentelor 
Istorice nu sunt ferite de pericole. Datorită indiferenţei comunităţilor și a 
autorităţilor, multe sunt în paragină, iar unele s-au prăbușit, ca, de exem-
plu, la Tomnatecu de Jos, jud. Hunedoara (2006), Mura Mare, jud Mureș 
(2010). Dispariţia structurilor atrage după sine și pierderea unor impor-
tante comori ale picturii tradiţionale și ale patrimoniului mobil.
În acest context, salvarea bisericilor de lemn – valori inestimabile ale patri-
moniului cultural românesc – este o prioritate. De-a lungul anilor, acţiuni 
de salvare au fost întreprinse de persoane private, comunităţi, instituţii 
culturale, voluntari și ONGuri, care au implementat programe importante 
ce au făcut posibilă supravieţuirea a numeroase biserici de lemn, aflate în 
colaps.
Acţiunea trebuie să continue, să beneficieze de efortul comun, deoarece 
aceste lăcașuri de cult sunt deosebit de fragile, lemnul degradându-se sub 
acţiunea factorilor naturali sau din pricina nepăsării și neglijenţei. Depo-
pularea multor sate și cătune duce, implicit, la abandonarea micilor biserici.
Viitorul este incert pentru multe dintre bisericile de lemn, dacă nu se ţine o 
evidenţă strictă a lor și dacă nu se intervine cu rapiditate și profesionalism 
pentru salvarea lor.
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Perspective ale integrării europene în viziunea filosofilor 
români*

Svetlana COANDĂ

Notorii filosofi români au expus idei importante cu referire la perspecti-
vele integrării europene a ţării lor, idei ce-și păstrează actualitatea. În sec. 
al XIX-lea, problema integrării europene i-a preocupat, îndeosebi, pe B.P. 
Hașdeu, T. Maiorescu, M. Eminescu, A.D. Xenopol, V. Conta etc., care, în 
căutarea căilor de edificare a unei societăţi moderne în România, de inte-
grare cât mai adecvată a dezvoltării ţării lor în fluxul valorilor europene, 
menţionau că o atare integrare se poate realiza prin intermediul dezvoltării 
economiei și culturii, a promovării tradiţiilor și creaţiei fiecărui popor în 
parte. În sec. al XX-lea, idei cu referire la integrarea europeană, în special, 
integrarea prin cultură, prin filosofie, au fost exprimate de C. Rădulescu-
Motru, M. Eliade, C. Noica ș.a. Astfel, Constantin Rădulescu-Motru men-
ţiona necesitatea cunoașterii filosofiei europene, fapt ce ar contribui la un 
dialog fertil al culturilor, ar deschide perspective pentru integrarea filosofiei 
române în circuitul valorilor filosofice europene. În acest scop, el a fondat și 
a editat, între anii 1919 și 1928, revista Ideea europeană, revistă de cultură ce 
își propunea, în calitate de obiectiv prioritar, misiunea de a informa publi-
cul românesc „asupra curentelor de idei și transformări sociale din Europa, 
interpretând, totodată, cu obiectivitate, pe cele de pe cuprinsul românesc”. 
Mircea Eliade, de asemenea, menţiona că ne vom integra în Europa prin spi-
ritualitatea neamului nostru, prin cultura populară și cultura savantă, spe-
cificând: așa cum vechea Heladă a supravieţuit prin Homer, Eshil, Platon, 
neamul românesc va supravieţui prin „spiritul făptuitor”, prin D. Cantemir, 
M. Eminescu, B.P. Hasdeu, N. Iorga, V. Pârvan, L. Blaga ș.a. Și Constantin 
Noica era sigur că, în pofida năzuinţelor de uniformizare și unificare, ce 
persistă în epoca noastră, cultura europeană, în linii mari, susţine păstrarea 
specificului, a particularităţilor culturii și limbii fiecărui popor. C. Noica 
a depus un efort considerabil pentru a releva virtuţile filosofice ale limbii 

* Acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului „Abordarea epistemologică a dezvoltării 
personale și a educaţiei pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalităţile 
pragmatice ale societăţii actuale din Republica Moldova”, cifrul 20.80009.1606.08.
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române și a elabora o rostire filosofică românească, fiind convins că „nu poţi 
gândi și nu poţi face filosofie mare în limba ta, folosind cuvintele altora”. 
În lucrarea Modelul cultural european, C. Noica descrie cultura europeană, 
în cadrul căreia s-a dezvoltat și cultura românească, ca „modelul deplin al 
culturii”, „arhetipul oricăror altor culturi”, susceptibilă de a da prioritate 
valorilor spiritului, de a promova constant noul și de a fi deschisă către alte 
culturi. Exponent al culturii europene este „omul deplin” – cetăţeanul liber, 
responsabil, deschis cunoașterii și comunicării, capabil să-și asume anumite 
riscuri și iniţiative în diferite domenii de activitate. Așadar, perspectivele 
integrării europene au prezentat un mare interes pentru gânditorii români, 
ei concepând integrarea europeană, în primul rând, ca o integrare prin cul-
tură, prin spiritualitate.
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Rolul religiei în construcţia identităţii europene

Dina BARCARI 

Ideea cercetării asupra factorului religios în integrarea europeană a fost sta-
bilită într-un corp larg de cercetări internaţionale, dedicate construcţiilor 
europene în cele mai diverse aspecte și abordări ale sale. Prin această comu-
nicare îmi propun să arăt, pe baza unui anumit număr de exemple recente, 
selectate printre altele posibile, că dincolo de secularizarea pe care o trăiește 
Europa, oamenii publici (de ex., politicienii) recurg de bunăvoie la religia 
instituită pentru a face faţă diferitelor situaţii, în faţa cărora se simte mai 
mult sau mai puţin neajutorat. O asemenea instrumentalizare a religiei se 
bazează, în esenţă, pe trei caracteristici ale acesteia: este o resursă de identi-
tate importantă pentru multe ţări; este singurul referent etic, încă ușor con-
siderat astăzi ca fiind înzestrat cu abilităţi deosebit de semnificative în acest 
domeniu; în cele din urmă, oferă un întreg arsenal de rituri, disponibile 
pentru toate circumstanţele. Astfel de utilizări ale „resurselor” religioase de 
către oamenii publici nu ar trebui totuși să conducă la ideea unei „reveniri 
a religiosului”, deoarece cel mai adesea se îndepărtează de ceea ce constituie 
esenţa sa – o credinţă într-o transcendenţă și, în afară de orice reapariţie a 
reglementării – puterea autorităţilor sale –, acest religios își găsește un loc 
pe scena publică.
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Criză și valori sau criza valorilor (europene)

Cristina LAZARIUC

Umanitatea a fost creată pornind de la valori și supravieţuiește datorită 
valorilor, care, în condiţiile societăţii cunoașterii, trebuie promovate și păs-
trate, pentru a deveni elementul de coeziune socială la nivel global. Deși 
fiecare etapă istorică reprezintă în sine o tablă ierarhică de valori, determi-
nată de necesităţile și circumstanţele specifice societăţii în acel moment, 
totuși, în perioada contemporană, trăim, cu regret, într-un timp de criză, 
când binele și răul, virtutea și viciul, dreptul și datoria, valoarea și nonva-
loarea sunt chemate să-și reconfirme titlurile în cadrul experienţei umane, 
iar principiile etice sunt supuse continuu îndoielii. În consecinţă, criza 
contemporană evidenţiază o criză a modelului moral, iar industrializarea și 
digitalizarea vieţii umane au creat condiţii prielnice pentru adâncirea con-
tinuă a crizei – nu numai în domeniul valorilor morale, culturale, spirituale, 
ci și în alte domenii vitale ale societăţii globale, precum cel al mediului, al 
resurselor, al alimentaţiei, al educaţiei, al sănătăţii. Acest articol analizează 
conceptul de criză – ca fază în evoluţia unei societăţi, marcată de mari difi-
cultăţi economice, politice, sociale, culturale etc., de tensiune și de încer-
cări, adesea decisive, orientate spre schimbarea sau conservarea unei stări 
de fapt –, raportat la conceptul de valoare în calitate de stimulent, dar și 
călăuză a activităţii creatoare a omului, evidenţiind specificul manifestării 
acestora ca fenomene ale societăţii contemporane. De asemenea, în cadrul 
acestui studiu este abordat caracterul sistemic și continuu al crizei valorilor 
culturale (europene) a secolului XXI, ale cărei manifestări principale, ce 
reies una din cealaltă, sunt: dominarea unui stil de viaţă numit consumerism, 
care se referă la acumularea egoistă și superficială de produse, cunoscută și 
sub numele de  materialism economic, ce distruge individualitatea și afec-
tează societatea; deprecierea valorilor general-umane în raport cu cele econo-
mice, ce inspiră treptat oamenilor o idee simplă și ușor asimilabilă: totul se 
vinde și totul se cumpără; degradarea relaţiilor interumane ca rezultat al 
instaurării unei competiţii acerbe de înavuţire, dominate de cultul lăcomiei 
și îmbogăţirii materiale ilicite; maximizarea impactului culturii de masă de 
calitate joasă asupra omului contemporan, lipsit de repere, care devine ușor 
„obiectul manipulărilor” și al unor „antimodele” ce adâncesc și mai mult 
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criza de valori; descreșterea nivelului formării generale a societăţii și a intelec-
tului personal, în condiţiile în care școala nu se mai preocupă de progresul 
cunoașterii și de educarea noii generaţii, ci produce competenţele necesare 
pentru viitoarea competiţie economică; viziunea egocentrică a omului în 
relaţia sa cu natura, ce are ca efect, pe termen lung, distrugerea biosferei și 
creșterea riscului declanșării catastrofei ecologice globale; deprecierea concepte-
lor de „onoare”, „demnitate”, „politeţe”, „generozitate”, „recunoștinţă”, precum 
și degradarea valorilor familiale. Autorul reiterează impactul instrumente-
lor mediatice asupra disoluţiei și compromiterii valorilor (europene), care 
au ca efect consolidarea comportamentului consumerist al omului con-
temporan, ce renunţă la valorile familiei și la cele identitare, acceptând alte 
modele de viaţă și lăsându-se asimilat într-un mediu socio-cultural în care 
acesta își pierde propriul Eu.
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Promovarea valorilor în administraţia publică: o perspectivă 
de integrare europeană pentru Republica Moldova 

Angela ZELENSCHI

Scopul principal al administraţiei publice este de a servi interesul public, 
iar valorile promovate în instituţiile publice reprezintă fundamentul unei 
bune guvernări, modelând comportamentul funcţionarilor publici. Valorile 
se referă la scopurile dezirabile și oferă o direcţie clară de acţiune, atunci 
când sunt acceptate, adoptate și aplicate în practica administrativă.
Fiecare administraţie publică operează cu propriul său sistem de valori, care 
se reflectă în politicile publice și în serviciile publice oferite cetăţenilor. 
Atunci când valorile sunt declarate și explicite, reprezintă standarde și cri-
terii de evaluare ale acţiunilor umane, are loc adeziunea „la ceea ce este de 
dorit”, sunt evitate riscurile de inconsecvenţă, incertitudine și instabilitate. 
Uniunea Europeană și Consiliul Europei colaborează pentru promovarea 
valorilor comune ale statului de drept, libertăţilor și drepturilor fundamen-
tale ale omului, și democraţiei pluraliste în întreaga Europă și în vecinătatea 
sa, oferind ţărilor Parteneriatului Estic un sprijin adaptat în ceea ce privește 
racordarea legislaţiei și practicii naţionale la standardele europene. Partene-
riatul pentru Buna Guvernare (PBG) este un program orientat spre oferirea 
de servicii mai eficiente și de calitate pentru cetăţeni.
Procesul de reformare a administraţiei publice din Republica Moldova este 
îndreptat spre consolidarea principiilor și valorilor democraţiei, asigurarea 
integrităţii în administraţia publică, crearea unor condiţii pentru îmbu-
nătăţirea calităţii vieţii. Pentru a forma o administraţie publică, bazată pe 
valorile servirii interesului public este necesară o conștientizare și o aplicare 
în practica de gestiune a resurselor umane a managementului prin valori. 
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Rolul Bisericii Ortodoxe din Basarabia în procesul 
naţionalizării învăţământului basarabean (1917-1918)

Mihail BULMAGA

În noile circumstanţe istorice intervenite în Imperiul Rus după Revoluţia 
din februarie 1917, care a deschis calea libertăţilor naţionale, românii din 
Basarabia și-au propus cu fermitate să materializeze o serie de obiective 
stringente ale zilei, printre acestea numărându-se și cel cu privire la naţiona-
lizarea învăţământului. Biserica Ortodoxă din Basarabia prin intermediul 
clericilor săi, a contribuit esenţial la atingerea acestui scop. O însemnătate 
deosebită la naţionalizarea învăţământului a avut-o Primul Congres al Învă-
ţătorilor Moldoveni din Basarabia, care a avut loc în zilele de 25-28 mai 
1917, în Casa Eparhială din Chișinău și la care au participat 350 de dele-
gaţi. Congresul a fost inaugurat printr-un Tedem oficiat în limba română 
de arhimandritul Gurie Grosu. Preotul Bogos din partea Comitetului Exe-
cutiv Eparhial al Basarabiei a salutat delegaţii congresului, indicând asupra 
necesităţii naţionalizării școlii din Basarabia. Preotul și poetul Alexei Mate-
evici, în cuvântarea sa a spus că nu există două limbi și două literaturi, ci 
numai una, aceeași cu cea de peste Prut, adică românească. În cadrul cursu-
rilor de pregătire a învăţătorilor pentru predarea în limba română și-au adus 
aportul, preotul Alexei Mateevici la disciplina „Istoria Literaturii Române”, 
preotul Mihail Berezovschi și preotul Chicerescu la disciplina „Muzica”. Iar 
în luna octombrie 1917, arhimandritul Gurie Gorsu editează primul abece-
dar românesc din Basarabia  „Abecedarul Moldovenesc pentru anul întâiu 
de școală”, tipărit cu caractere latine.
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Identitate și construcţie identitară prin practica filosofiei 
pentru copii*

Marin BĂLAN

Problema identităţii, așa cum este ea discutată de către filosofi, poartă asu-
pra relaţiei unui lucru cu sine; ne întrebăm ce face ca un anumit obiect să 
fie acel obiect, spre deosebire de un alt obiect. Desigur, diferite tipuri de 
lucruri au condiţii de identitate diferite. Pare mai ușor de răspuns atunci 
când ceea ce furnizează identitatea unui lucru este materialul care compune 
acel lucru. Dar nu mai este tot așa de ușor atunci când lucrurile respective 
au o structură mai complicată, ca în cazul unei corăbii: poate să rămână 
o corabie aceeași, chiar dacă părţile sale constitutive s-au schimbat? Dar 
cum diferă problema identităţii atunci când vine vorba de fiinţe umane sau 
persoane? Mai putem să afirmăm că identitatea unei persoane depinde de 
faptul că ea este compusă din același material? 
Căutarea identităţii a devenit, în epoca noastră, o problemă centrală și 
îngrijorătoare, confruntându-ne cu riscul unei regresii a identităţii, ce poate 
duce la absenţa dialogului între culturi și standardizarea comportamentului 
produs de o economie globalizată. Dacă relaţia cu lumea și cu celălalt este 
organizată în jurul descrierii obiectelor și relevării cauzelor, mai poate omul 
să construiască un proiect prin care să-și asume dimensiunea temporală și 
istorică a sinelui? Paul Ricoeur a vorbit despre dimensiunea paradoxală a 
identităţii umane, în special în ceea ce privește structura sa temporală, subli-
niind diferenţa dintre identitatea ipse și identitatea idem. Avem o identitate 
idem care se caracterizează prin stabilitate în timp și care ne poate defini, 
de exemplu, din punct de vedere al stării noastre civile; această identitate se 
opune istoricităţii. Identitatea ipse aduce sentimentul de unicitate, de a fi un 
cineva care nu mai este nimeni. Avem o identitate moștenită și predictivă: 
ceva ne este dat la început și avem cumva un scop predeterminat. Dar igno-
răm aceste determinări, tânjind după libertate și, în acest sens, desfășurăm 
o construcţie identitară. Identitatea personală este narativă, este a unei 
subiectivităţi care, de fapt, este intersubiectivitate, fiind plină de alteritate. 

* Acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului „Abordarea epistemologică a dezvoltării 
personale și a educaţiei pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalităţile 
pragmatice ale societăţii actuale din Republica Moldova”, cifrul 20.80009.1606.08.
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Cine sunt? Pixie – din romanul filosofic omonim al lui Matthew Lipman – 
pune această întrebare la început și o repetă până la capăt. Pixie își dă seama 
că nu este atât de clar, pe cât se aștepta, cine este, imediat ce a încetat să se 
privească pe sine ca pe un produs și se percepe ca pe un proces de construc-
ţie. Ea povestește și se descoperă în poveste. Mă voi limita, în intervenţia 
mea, la mediul școlii primare: cum poate fi promovată construirea iden-
tităţii elevului prin filosofia pentru copii, ca practică democratică, pe de o 
parte, și ca proces de gândire, pe de altă parte. Voi arăta cum am promovat 
întrebările și dialogul despre identitate în cadrul atelierelor organizate cu 
elevi din școala primară – atât faţă în faţă, cât și online.
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Identitatea axiologică a românilor în viziunea lui Mircea Eliade

Gheorghe BOBÂNĂ

Problema „românismului”, a identităţii axiologice a culturii și civilizaţiei 
românești este prezentă în mai multe lucrări ale lui M. Eliade. „Tensiunea 
istorică”, prelungită timp de secole, a făcut ca românii să se adâncească în 
propriile tradiţii spirituale, care erau nu numai latino-bizantine, ci și pre-
latine, adică geto-dacice. Rezultatul a fost acela, constată M. Eliade, că 
geniul popular autentic românesc a ieșit sporit din acest secular proces de 
interiorizare. Capodoperele spiritualităţii românești aparţin folclorului, 
iar cele mai importante rămân creaţiile populare „Mioriţa” și „Meșterul 
Manole”. M. Eliade menţiona, că nu face apologia valorilor folclorice, opu-
nându-le valorilor culturii savante, deși o bună parte din literatura română 
modernă s-a dezvoltat în prelungirea creaţiei folclorice, iar anumite crea-
ţii românești riscă să se menţină într-un provincialism cultural dăunător. 
Europa a depășit demult modelul de creaţie folcloric și a impus lumii întregi 
modelul de creaţie cult. La începutul epocii moderne geniul românesc a 
creat și pe nivelul culturii savante. Aceste creaţii, constată M. Eliade, au 
avut un caracter specific și o structură majoră. Ele nu imitau valori străine, 
ci revelau un univers spiritual necunoscut Occidentului. Nicolae Spătarul 
Milescu, în secolul al XVII-lea, și Dimitrie Cantemir, în al XVIII-lea, Mihai 
Eminescu și Bogdan Petriceicu Hasdeu. În secolul al XIX-lea, revelau „acel 
orizont spiritual în care s-au mișcat Orfeu și Zamolxis, și care mai târziu 
a nutrit spiritualitatea romano-bizantină”. Mai târziu, scrie gânditorul, o 
seamă de poeţi, cărturari și filosofi români au valorificat tradiţiile născute 
în sintezele spirituale traco-romane, „sinteze care s-au alcătuit de-a lungul 
veacurilor din întâlnirea atât de fecundă între Roma, Tracia și creștinismul 
arhaic”. Europa este locul predestinat al creaţiilor multiple, variate, com-
plementare din punct de vedere spiritual și cultural. Ea are deci nevoie de 
dimensiunea orfică și zamolxiană, promovată de spiritualitatea românească, 
pentru a se putea întregi și a putea plăsmui noi sinteze.
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Despre subiect, subiectivare și emancipare în 
contemporaneitate*

Angela POPA 

Omul este o fiinţă istorică atât în sensul de finitudine, cât și ca determinare 
social-istorică. În fiecare cultură sau epocă istorică, există anumite forme 
de subiectivitate, metode de raţionare subiectivă, precum și formele cores-
punzătoare de cunoaștere. Experienţa existenţei surprinse în conceptul de 
„subiect” nu este nici naturală, nici statică. Prin urmare, subiectul nu este o 
constantă antropologică universală ci mai curând una istorică și poate tran-
zitorie.
Conceptul de subiect constituie o structură formatorie a semnificaţiei și 
temei al cunoașterii. Strategiile de transformare ale subiectului deschid 
calea spre noi posibilităţi de interpretare a conceptului. Reprezentarea post-
structuralistă a subiectului este asociată cu postularea strategiilor filosofice 
care vizează depășirea „subiectului metafizic”, această depășire se realizează 
prin promovarea „tehnicilor de subiectivare”. Strategiile de transformare a 
subiectului permit noi posibilităţi de lectură și interpretare al conceptu-
lui în spaţiul gândirii europene. Remarcăm faptul că, în cadrul paradigmei 
poststructuraliste are loc atât infirmarea cât și reabilitarea subiectului, care 
au devenit posibile pe baza unor noi temeiuri ontologice. 
Ce precede subiectul, cine este responsabil pentru formarea lui? Subiec-
tul este creat și reprodus în cadrul relaţiilor sociale A fi subiect înseamnă a 
fi în procesul de reproducere sau susţinere a propriului statut (subiectiv). 
Statutul subiectului este fundamental instabil și necesită o justificare per-
manentă.

* Acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului „Abordarea epistemologică a dezvoltării 
personale și a educaţiei pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalităţile 
pragmatice ale societăţii actuale din Republica Moldova”, cifrul 20.80009.1606.08.
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Trebuie interzis hate speech-ul? Argumente pro și contra

Dorina PĂTRUNSU

Libertatea de gândire și exprimare poate fi considerată una dintre cele mai 
vechi, cele mai celebre și, nu în ultimul rând, cele mai râvnite și invocate 
libertăţi de-a lungul timpului. În zilele noastre, se admite aproape unanim 
că libertatea de exprimare este nu doar un drept individual inalienabil, ci și 
unul dintre atributele indispensabile democraţiei și statului de drept. 
Pe de altă parte, deși fiecare individ dispune, în mod nediscriminatoriu, de 
acest drept inviolabil, niciunul dintre ei nu e suficient de protejat sau de liber 
în societate, violabilitatea fiind o manifestare la fel de răspândită și de reală în 
rândul indivizilor, pe cât e de banală concepţia că nimeni nu poate fi împie-
dicat să gândească liber și să exprime liber ceea ce gândește. În plus, ciocnirile 
dintre indivizii – la fel de îndreptăţiţi să se exprime pe cât de liber pot – sunt 
violente și, de cele mai multe ori, ireversibile, iar victimele – dintre cele mai 
diverse și, de multe ori, colaterale. Se poate spune, pe bună dreptate, că liber-
tatea pe care o pretind indivizii ca drept al lor poate fi o armă letală. Trebuie 
împiedicată sau interzisă folosirea ei? Este hate speech-ul o astfel de armă? 
Voi încerca să arăt că, deși ura este manifestă în multe discursuri și este regretabil 
că astfel de sentimente sunt eliberate prin intermediul lor, declararea publică/
legală/politică a lor ca fiind instigatoare sau ale urii (hate speech) dăunează nu 
numai libertăţii de exprimare, ci indivizilor înșiși și potenţialului cooperativ 
al interacţiunilor dintre ei. În sprijinul acestei idei voi aduce în prim-plan cele 
mai semnificative argumente pro și contra ideii de reglementare a libertăţii de 
exprimare, plecând de la ceea ce ar reprezenta hate speech-ul și legislarea lui în 
dezbaterile recente. Obiecţia fundamentală este legată nu numai de extinderea 
puterii discreţionare a statului asupra individului, ci chiar de diminuarea posi-
bilităţilor concrete ale indivizilor de a schimba opinii și credinţe, de a avea acel 
cadru optim al exprimării libere, pe care l-ar promova legiferarea hate speech-
ului. Deci, dacă este să ţinem cont de chiar individul sau grupurile de indivizi 
afectaţi de ura altor indivizi, atunci împiedicarea unor anumite manifestări 
reciprocative, chiar și agresive în limbaj, va crește intoleranţa reciprocă și va 
perturba întreg cadrul cooperativ. Presupoziţia relevantă în această obiecţie 
este aceea că interdicţia de a te manifesta agresiv în limbaj nu blochează inten-
ţia de a gândi agresiv și nici sentimentul de ură, riscul unei coliziuni între indi-
vizi fiind la fel de mare – și nu doar la nivel declarativ sau de limbaj.
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Constituirea identităţii și ponderea interactivităţii comunicării 
on-line

Andrei PERCIUN

Dacă vom lua drept premisă ideea că natura văzută de noi ca un spaţiu în 
care este expus ansamblul întreg al entităţilor cu care interacţionăm (tra-
dusă, de altfel, prin κόσμος-ul grecesc), dar și tehnica ce, în principiu, nu 
conţine nimic natural (în sensul φύσις-ul grecesc), deoarece reprezintă pro-
dusul final al activităţii umane, „manifestă o mare indiferenţă” faţă de ceea 
ce omul ar aprecia sau nu, investind o atitudine de încântare sau de dezgust, 
atunci nu ne va fi deloc complicat să vedem faptul prezenţei a cel puţin 
două straturi de experimentare, în care sunt întâlnite obiectele lumii – stra-
tul natural, brut, cel în care un obiect nu reprezintă nimic altceva decât 
ceea ce este în ordinea sa naturală, și stratul eidetic, cel al semnificaţiilor, 
ce depășește și survolează stratul natural, aducând cu sine o plusvaloare în 
determinarea esenţei unui obiect. Absenţa omului ar presupune dispariţia 
acestui strat non-material de semnificaţii. Absenţa interpretată în termenii 
unei distanţări sau izolări ne duce la actul comunicării virtuale în regim 
online. Pentru ca acest strat, important nu doar pentru identitatea indivi-
dului uman, dar și pentru capacitatea lui de a cunoaște și de a înţelege, să 
supravieţuiască, e nevoie de o întreţinere a unei interactivităţi benevole și 
reciproce. Astfel, comunicările online și, în particular, studiile de la distanţă 
vor deveni mai eficiente.
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Reflecţiile elevilor din clasele liceale privind predarea 
disciplinei Educaţia pentru societate. Studiu de caz*

Tatiana MĂRGĂRINT 

Educaţia pentru societate trebuie să ofere baza de a înţelege, a accepta și a 
aprecia diversitatea culturală; abilitatea de a fi empatic; capacitatea de a 
acţiona ca un membru informat și activ al propriei societăţi și al societăţii 
globale. Liniile directoare ale disciplinei ar trebui să fie: crearea și dezvol-
tarea unei identităţi personale și sociale; participarea la viaţa civică mani-
festând responsabilitate, solidaritate și o atitudine critică; respectarea și 
valorificarea diversităţii individuale și de grup în ceea ce privește comunită-
ţile și alegerile lor; dezvoltarea unei conștientizări ecologice care să ducă la 
valorificarea și conservarea patrimoniului natural și cultural; valorificarea 
dimensiunii relaţionale a învăţării și a principiilor etice care reglementează 
relaţia cu cunoștinţele și cu ceilalţi (Esteves 2012). 
În cadrul proiectului Abordarea epistemologică a dezvoltării personale și 
a educaţiei pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalităţile 
pragmatice ale societăţii actuale din Republica Moldova ne-am propus rea-
lizarea unei cercetări calitative privind modalitatea de predare a disciplinei 
Educaţia pentru societate elevilor din clasele liceale, a identifica viziunea 
elevilor privind conţinutul și aspectul grafic al viitoarelor manuale pentru 
disciplina dată. 
În cadrul studiului a fost aplicată metoda interviului semistructurat iar gru-
pul ţintă au fost elevii din clasele liceale care studiază disciplina Educaţie 
pentru societate. Au fost intervievaţi 30 de elevi din clasele a 10-a, a 11-a, a 
12-a din mediul urban și rural, din toate regiunile ţării: nord, sud, centru. 
Colectarea datelor a fost realizată în perioada aprilie-mai 2020. Drept con-
secinţă a situaţiei pandemice care a afectat întreaga societate interviurile 
au fost efectuate online. Informaţia colectată a fost oferită de către elevi 
pornind de la înţelegerea că nu există răspunsuri corecte sau greșite, este 
doar opinia persoanei privind subiectul discutat. În cadrul studiului au fost 

* Acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului „Abordarea epistemologică a dezvoltării 
personale și a educaţiei pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalităţile 
pragmatice ale societăţii actuale din Republica Moldova”, cifrul 20.80009.1606.08.
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formulate următoarele întrebări: Care sunt temele actuale de la disciplina 
Educaţia pentru societate în viziunea elevilor? Cum este predată disciplina 
Educaţie pentru societate? Cât timp alocă elevii pentru pregătirea la această 
disciplină? 
Disciplina Educaţie pentru societate în general este considerată importantă 
pentru elevi dar totodată una la care nu au de pregătit foarte multe pentru 
acasă ceia ce le permite să se concentreze pe disciplinele la care au de susţi-
nut teze și examene de bacalaureat. Elevii nu au manuale la disciplina dată, 
manualul a fost oferit elevilor apoi a fost retras dar elevii nu cunosc multe 
detalii cu referire la aceasta. 
Mulţi elevi au afirmat că toate temele la disciplina Educaţie pentru societate 
sunt importante, ele îi pregătesc să se orienteze în viaţă. Dacă sunt teme care 
se repetă, unii dintre ei nu văd problemă în aceasta apreciind acest moment 
ca repetare necesară. Dar sunt și din cei care afirmă că repetarea plictisește 
elevii și este o cauză a pierderii interesului faţă de disciplină.
Majoritatea elevilor apreciază faptul că lecţiile de Educaţie pentru societate 
sunt realizate interactiv, cu implicare in discuţii, dezbateri, activităţi prac-
tice. În viziunea lor acestea îi pregătesc cel pentru integrarea în societate ca 
cetăţeni.
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Discursul instigator la ură și dezbinare versus democraţia din 
Republica Moldova

Cătălina PLINSCHI

Discursul instigator la ură, discriminare și dezbinare sunt simptome ale 
unei crize situate mult mai profund la bazele democraţiei. Acest demers 
ţine să examineze aceste simptome și să exploreze modalităţile de acţiune 
pentru a le contracara.
Creșterea densităţii mesajelor instigatoare la ură și dezbinare în discursul 
public este legată de concepţia de supremaţie a unei majorităţi dominante, 
care le-ar oferi o platformă pentru legitimitate. Această concepţie este ali-
mentată și susţinută de mase, a căror frici și frustrări interioare sunt miza 
perfectă pentru adâncirea clivajelor sociale. Un alt motiv important este 
criza pandemică și incapacitatea guvernării de a opri face faţă acesteia. În 
aceste condiţii este necesară găsirea unui ţap ispășitor și direcţionarea osti-
lităţilor către acesta, pentru că societatea are nevoie să învinuiască pe cineva 
de problemele pe care le trăiește. Nu în ultimul rând, discursul de ură ţine să 
dezorienteze publicul, arătând spre probleme imaginate, flase și sustrăgând 
atenţia de la probleme cu adevărat importante care merită a fi dezbătute.
Toate aceste aspecte fragilizează principiile democratice ale societăţii din 
Republica Moldova. În 2020, la nivel global a fost înregistrat un index al 
democraţiei mai jos decât în 2006. Moldova deţine locul 61 în clasament, 
ceea ce ne vorbește de un deficit democratic evident. Luarea de atitudine, 
întărirea cadrului legal de contracarare a discursului instigator la ură, discri-
minare și dezbinare ar putea îmbunătăţi considerabil situaţia. Dar cel mai 
important, rămâne să definim ce înţelegem prin discursul instigator la ură 
astăzi, în Moldova.
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Metafizică și educaţie la Jacques Maritain*

Alexandru LUPUȘOR

Întreţeserea dintre gândirea metafizică și concepţia cu privire la educaţie 
este unul dintre însemnele notorii ale operei filosofice ale lui Jacques Mari-
tain. Focalizând atenţia pe două dintre tratatele ilustrului gânditor fran-
cez – Court traite de l’ existence et de I’ existant și Pour une philosophie de 
l’ education – descoperim modul în care reflecţia metafizică poate deveni 
solul din care să rodească conceptul și practica educaţiei. Pentru Maritain, 
doar astfel înţeleasă, ca emergentă dinăuntrul unei gândiri metafizice auten-
tice, educaţia ar fi capabilă să asigure împlinirea fiinţei umane în acord cu 
vocaţia sa ontologică. Relaţia dintre metafizică și educaţie ni se descoperă 
ca fiind un raport între temei și scop. Dacă educaţia transpare ca finalitate 
practică a reflecţiei metafizice, atunci metafizica e cea chemată să asigure 
fundamentele teoretice și ideatice ale actului educaţional. 
Lectura comparativă a acestor două lucrări ale lui Maritain ne face toto-
dată să descoperim unitatea gândirii sale filosofice. Formula acestei unităţi e 
chiar această întreţesere dintre gândire metafizică și conceptul de educaţiei 
ce face obiectul acestei lucrări. Lecţia majoră pe care ne-o dă metafizicianul 
și educatorul Maritain e că omul care trebuie educat e același om pe care îl 
are în vedere și-l studiază metafizica.

* Acest studiu a fost elaborat în cadrul proiectului „Abordarea epistemologică a dezvoltării 
personale și a educaţiei pentru societate: de la strategiile transdisciplinare la finalităţile 
pragmatice ale societăţii actuale din Republica Moldova”, cifrul 20.80009.1606.08.
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Propaganda comunistă și rezistenţa naţională în 
cinematografia din RSSM. Studiu de caz: filmul artistic „Omul 
merge după soare” (1961)

Sorin ȘCLEARUC 

În comunicarea de faţă urmează a fi conturată relaţia dintre propaganda 
comunistă și rezistenţa naţională din RSS Moldovenească prin prisma cele-
brului caz al filmului artistic „Omul merge după soare”, apărut în 1961 și 
semnat de către cineaștii Mihail Kalik și Valeriu Gagiu. 
Autorul are intenţia de a face o succintă descriere a contextului apariţiei 
filmului și să-i ofere o interpretare metodologică prin optica importanţei 
acestuia în contextul influenţelor și a presiunii autorităţilor locale de partid 
asupra sferei culturale din perioadă vizată. Luând în calcul rezonanţa acestei 
pelicule și nivelul discuţiilor care au urmat la nivel unional, analiza și pune-
rea în discuţie a acestui film este una imperativă.
Acţiunea filmului „Omul merge după soare” se rezumă la o singură zi în 
care eroul principal, un copil pe nume Sandu, vrea să verifice ideea potrivit 
căreia dacă vei merge după soare, vei înconjura tot globul pământesc și vei 
ajunge fix în locul de unde ai pornit. Lumea este redata prin prisma viziunii 
protagonistului, în care ea este reprezentată ca fiind una idealizată, romanti-
zată și plină de speranţă. Pe lângă scenariu inocent, în film pot fi ușor obser-
vate o serie de scene care fac referire directă la problemele de ordin social 
prezente în societatea sovietică dar și aduc în prim plan elemente ale valo-
rilor naţionale românești. Din aceste, dar și din alte considerente, soarta 
filmului respectiv a fost una complicată, urmată de reacţii dure și presiuni 
directe din partea autorităţilor comuniste asupra cineaștilor implicaţi în 
producerea acestui film, care s-a soldat cu interzicerea pentru o perioadă de 
timp a difuzării peliculei date.
Filmul artistic „Omul merge după soare” reprezintă o scânteie importantă 
în cinematografia din RSS Moldovenească, dat fiind curajul echipei care 
a stat în culisele acestuia și care, în pofida obstacolelor și a intimidărilor 
apărute pe parcurs, au realizat un produs emblematic. Realizat în maniera 
filmului francez, filmul respectiv este considerat ca a fi una dintre primele 
creaţii sovietice ale „Noului Val”, care a determinat apariţia ulterioară a „fil-
mului poetic” din perioada Dezgheţului lui Hrușciov.
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