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CONCEPTUL DESPRE SUVERANITATE: ISTORIE ŞI
CONTEMPORANIETATE

Ludmila ROŞCA, doctor habilitat în filosofie, IRIM

The article “Concept about sovereignty: history and actuality” addresses a current is-
sue, significant for Republic of Moldova. The concept about sovereignty is developed as a
result of essential content modifications in the report state-community. The need to revalue the
theoretical interpretations of the concept of sovereignty is reasoned by the influences of sover-
eignty on mentality, civic activity, and appreciation of one’s position in the society. In conclu-
sion, the author notes that proper understanding and appreciation of the phenomenon of sov-
ereignty is one of the conditions to overcome socio-political crisis in Republic of Moldova.
Sovereignty assigns the legitimacy of state power, without which no political system can oper-
ate efficiently. Assimilation of the concept of state sovereignty and creation of conditions for
its manifestation in the political and social reality of Moldova is significant both for the politi-
cal class, and for every citizen.

Deseori îmi formulam întrebări de felul: putea fi evitată destrămarea URSS, ori,
putea fi elaborat mecanismul funcţionării eficiente a sistemului politic din URSS? Căutînd
răspunsuri şi explicaţii la evenimentele, al căror martor am fost, descopăr adevăruri,
legităţi, care nu pot fi ignorate nici în perioadele de relansare şi dezvoltare intensă a
economiei, a altor structuri sociale, cu atît mai mult în perioadele critice. Cunoscînd
logica procesului social-istoric, pot conchide că marea revoluţie socialistă din octombrie
1917 a fost o greşeală produsă de un lider al unei mişcări social-politice, care n-a dorit
să respecte legităţile obiective ale dezvoltării civilizaţiei umane. Ar fi incorect să susţinem
că nu le-a cunoscut conţinutul. Suntem siguri că l-a cunoscut, din moment ce a asimilat
opera lui Marx, care la rîndul său cunoştea dialectica lui Hegel, în baza căreia a elaborat
teoria diferitor sisteme de producere şi a modului lor de schimbare. Lenin prin revizuirea
teoriei marxiste a intervenit în modul normal, dominat de obiectivitate, al dezvoltării
civilizaţiei umane şi acolo unde mişcarea revoluţionară trebuia întreruptă, în februarie
1917, el a promovat ideea unui model de organizare a producerii materiale, a distribuirii
bunurilor şi resurselor puterii, întemeiat pe proprietatea obştească. Neavînd condiţiile şi
premisele pregătite pentru astfel de transformări sociale, economice, politice, noul sistem
de guvernare a fost, în mod constant, susţinut prin utilizarea tuturor formelor de
constrîngere, de manipulare a maselor, iar relaţia conducătorilor cu păturile sociale a
fost la maximum formalizată. Destrămarea statului URSS a fost inevitabilă, deoarece
civilizaţia a înlăturat consecinţele intervenţiei factorului subiectiv în logica istoriei, a
procesului social-istoric.

În scopul de a mă clarifica şi de a mă orienta în evenimentele şi procesele lumii
contemporane, revin la Istoria ideilor social-politice, în care găsim o diversitate de
noţiuni, concepte, teorii, al căror conţinutul desemnează şi explică fenomenele şi
evenimentele realităţii sociale din lume şi din Republica Moldova. „Nimic nu ne este
mai necesar în zilele noastre decît clarificarea noţiunilor antice: suveranitate, libertate,
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autoritate, personalitate – acestea sunt cuvinte a căror istorie şi definiţie ne o dorim,
sau mai degrabă dorim să le cunoaştem istoria pentru că substanţa lor este definiţia”[1].
Cu acest mottou îşi începe lucrarea „Suveranitate” F.H. Hinsley, care elucidează esenţa,
semnificaţia şi influnţele conceptului de suveranitate.

Într-adevăr istoria ideilor social-politice conţine secretul majorităţii fenomenelor
şi proceselor cu care se confruntă lumea contemporană. Deseori sunt utilizate ideile,
noţiunile şi chiar conceptele, elaborate de generaţiile de savanţi şi filosofi ai antichităţii,
ai lumii medievale, ai societăţii moderne, fără ca vorbitorul să-şi formuleze o simplă
întrebare: în timp conţinutul şi semnificaţia noţiunilor ce desemnează fenomenele socio-
umane nu se schimbă? Să medităm asupra chestiunii: noţiunea, interpretarea suveranităţii
are aceeaşi încărcătură semantică ca şi în timpul vieţii şi activităţii lui Platon, Aristotel?
O cunoaştere chiar superficială a istoriei ideilor social-politice îi permite fiecăruia să
înţeleagă că schimbarea realităţii sociale conduce inevitabil la modificarea conţinutului,
semnificaţiei noţiunilor ce desemnează fenomenele şi procesele din acest domeniu.Viaţa
societăţii este coordonată de legea devenirii, care ne sugerează că în toate structurile
relaţiilor sociale au loc constant schimbări, transformări. Nu întîmplător utilizăm
formulele: viabilitatea sistemului; funcţionalitatea sistemului. Din motiv că înţelegerea
adecvată a conţinutului fenomenului – suveranitate, ne-ar permite să apreciem mai adecvat
treapta la care se află procesul de consolidare a instituţiilor puterii de stat în Republica
Moldova, moment, care ne-ar permite să adoptăm decizii şi planuri de acţiuni construc-
tive, orientate către depăşirea multiplelor crize ce caracterizează societatea
moldovenească, consacrăm acest studiu fenomenului respectiv.

În acest context, ne propunem să urmărim istoria conceptului despre suvernitate,
ce i-au oferit consistenţă. Conceptul despre suveranitatea puterii de stat n-a fost ales
întîmplător. Sunt cetăţean al unui stat, aflat în procesul consolidării instituţiilor puterii
de stat, adică al instituţionalizării autorităţii clasei guvernante. Din acest motiv apar
multiple dificultăţi în aprecierea adecvată a realităţii social-politice a societăţii
moldoveneşti. Simultan ne confruntăm cu un decalaj vizibil atestat între promisiunile
preelectorale ale liderilor partidelor politice din Republica Moldova şi a realizărilor
partidelor aflate la guvernare. Mai mult ca atît, în Constituţia Republicii Moldova
suveranitatea este evidenţiată în calitate de caracteristică definitorie a statului. Totodată
în discursurile conducătorilor statului, ale liderilor partidelor extraparlamentare, ale
reprezentanţilor societăţii civile şi chiar ale analiştilor politici (care şi-au dobîndit
acest statut după ce au publicat 1-2 articole despre anumite evenimente sau procese
social-politice) observăm necunoaşterea conţinutului şi semnificaţia suveranităţii. Dar
dacă ne propunem să edificăm un sistem politic democratic funcţional, un stat de
drept în Republica Moldova trebuie s-o începem cu asimilarea conţinutului conceptelor
de suveranitate, de autoritate şi libertate. Pe parcursul studiului am observat că statul
în evoluţia sa istorică cunoaşte mai multe perioade, inclusiv şi cea de segmentare, prin
depăşirea căreia instituţionalizarea autorităţii puterii de stat finisează prin asigurarea
suveranităţii. Pentru a justifica această concluzie este necesară o analiză detaliată a
procesului consolidării instituţiilor statului, a sistemului politic.

Geneza statului este un proces complicat şi din motiv că statul nu este identic cu
societatea, cu comunitatea oamenilor. „Niciodată, în nici o societate, sistemul politic
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nu a fost singurul agent sau singura instituţie din cadrul comunităţii. În cele mai avansate
societăţi şi în cele mai primitive, legea impusă nu este unicul cod care reglementează
comportamentul social, iar rolul de cetăţean este doar unul dintre mai multele roluri
pe care omul le are ca membru al societăţii”[2, p.3]. Puterea şi competenţa sistemului
politic a variat de la societate la societate. Au existat întotdeauna controverse legate
de ceea ce ar trebui să semnifice puterea şi competenţa. Dar niciodată, în nici o societate,
identificarea cu societatea sau controlul asupra societăţii n-a fost total. Deseori
societatea impune limite statului, stabilind reguli fundamentale conform cărora statul
îşi poate asuma diverse roluri. Apariţia statului este desemnată de saltul de la nestatal
la statal. Deosebirea principiilor societăţii nestatale este desemnată de absenţa
simbolului şi instrumentului unic al guvernării, este fragmentară. Această particularitate
nu este suficientă, deoarece puterea reală a guvernării centrale poate fi minimă,
societatea în care ea există poate rămîne fragmentară sub alte aspecte. Oricît de slabă
ar fi puterea reală, existenţa statului presupune o schimbare fundamentală a modelului
de autoritate în cadrul societăţii în care a luat naştere.

În societăţile guvernate de forme primitive ale statului cadrul activităţii politice
este o organizaţie administrativă, care reglementează relaţiile dintre segmentele
teritoriale, iar aceste segmente sunt şi ele unităţi administrative şi juridice. În timp ce
înrudirea şi legăturile de neam rămîn importante, ele nu constituie legăturile de bază,
ci mai degrabă întăresc legăturile stabilite de sistemul administrativ. În societăţile
guvernate de forme primitive ale statului nu este vorba despre faptul că segmentele
sunt definite pe baza mecanismelor administrative, dar că instituţiile juridice, se bazează
pe mecanisme juridice deja constituite. Controlul suprem al acestui mecanism de către
stat este un fundament al ordinii sociale. În ciuda faptului că delegarea puterii prin
căpetenii locale se practică pe baza ideii că puterea trebuie dispersată şi că guvernarea
trebuie făcută pe bază de consinţămînt şi nu din motiv că administrarea de la centru
este dificilă din punct de vedere fizic.

 Trecerea de la societatea nestatală la acceptarea instituţiilor statului a fost, din
punct de vedere istoric, un proces îndelungat şi reversibil. În fazele sale iniţiale statul
îndeplineşte funcţii simple într-un mod distinct. În societatea nestatală autoritatea se
bazează pe constrîngere psihologică şi morală şi nu pe forţă; autoritatea recurge la
forţă, doar dacă regulile şi obiceiurile sociale o cer. Statul este o structură impusă unei
comunităţi umane, în care conduce sau rîvneşte să conducă. Apariţia statului ca formă
de guvernare este o condiţie necesară pentru atestarea suveranităţii. Trebuie să
menţionăm că în afara afirmării instituţiilor statului despre suveranitate nu putem
vorbi. În acelaşi timp statul nu reprezintă condiţia autosuficientă a suveranităţii,
deoarece suveranitatea presupune că între instituţiile statului şi comunitate, între
guvernare şi societate – sunt atestate deosebiri. Integrate în anumite aspecte, rămîn
separate în altele. Doar în cazul cînd între comunitate şi instituţiile statului există o
colaborare şi un respect reciproc se poate vorbi despre puterea politică în contextul
suveranităţii. Suveranitatea este caracteristică perioadei în care are loc un proces de
conciliere între stat şi comunitate. Suveranitatea este un concept pe baza căruia oamenii
au valorificat potenţialul celor mai vechi forme de legitimare şi responsabilitate.
Suveranitatea a servit în calitate de suport al mijloacelor care transformă puterea în



ANUAR ŞTIINŢIFIC
Institutul de Relaţii
Internaţionale din Moldova

152

autoritate. În istoria politică a statelor lumii suveranitatea a susţinut revendicările
puterii politice, pe de o parte, iar pe de altă parte, a fortificat modul în care puterea se
face responsabilă pentru actele săvîrşite. Însă, conceptul de suveranitate n-a oferit noi
soluţii chestiunii corelării obiectivelor prioritare ale comunităţii şi conducerii. Ideea
de suveranitate propagă o altă idee, conform căreia în scopul menţinerii stabilităţii în
societate este necesară autoritatea politică a puterii de stat. Încă Aristotel menţiona că
societatea politică a polisului reprezintă forma supremă a asocierii sau comunităţii
umane. Aristotel nu distingea comunitatea şi statul. Noţiunea polis tradusă astăzi ca
stat, era de fapt o comunitate de oameni organizată, ai cărei membri încă nu depăşiseră
starea de apartenenţă la trib, gintă. În polis „structura guvernării nu se separase suficient
de metodele şi instituţiile societăţii tribale pentru a genera forme şi proceduri ale
statului”[2, pag.23].

În lucrările lui Platon şi Aristotel sunt analizate diferite forme de guvernare, este
descifrat conţinutul şi potenţialul constructiv al fiecăreia. Abordările teoretico-filosofice
reprezintă un răspuns la necesităţile timpului, în care era mult discutată chestiunea:
cine are dreptul să guverneze. Spre deosebire de perioadele istorice, în care monarhiile
au acoperit puterea cu vualul misterului, polisul a susţinut „bătăliile”, care gravitau în
jurul conflictelor susţinute de apărătorii aristocraţiei şi cei ai democraţiei, ai republicii.
În perioada clasică a civilizaţiei din Grecia antică oraşele state se eliberase de elementele
regalităţii, iar acolo unde se mai păstrau nu erau înzestrate cu împuterniciri reale. De
exemplu, în Sparta avem toate trei forme de guvernare: aristocraţie – consiliul eforilor;
monarhie – 2 regi; democraţie – Adunarea poporului, de fapt a egalilor, dar monarhia
era limitată la maximum de cei 2 supraveghetori, care urmăreau ca regele să nu încalce
jurămîntul. Autorii tratatelor politice ale timpului menţionau că în polis suveranitatea
trebuia căutată ori în rîndul conducătorilor aristocraţi, ori în rîndul cetăţenilor. Polisul
era perceput ca o comunitate guvernată nu de oameni, dar de legi sau cel puţin de
oameni ai legii. Ideea grecilor despre drept era de natură să limiteze autosuficienţa
comunităţii. „Instituţiile şi codurile comunităţii puteau fi modificate prin deliberare
sau legislaţie, deşi cel mai frecvent mod de a rezolva astfel de situaţii după o perioadă
de schimbări sau o situaţie mai complicată era acela de a cere unui legislator să emită
un nou cod de lege”[2, pag.24]. După emiterea legii, legislatorul îşi putea menţine
puterea doar prin tiranie, din cauza opoziţiei în raport cu orice manifestare a monarhiei
şi din cauza că legile, date de el, întrupau voinţa zeilor sau a raţiunii universale. În
această perioadă nu existau concepţii despre drept, în care ar fi fost definit ca formă
de legiuire pozitivă, fără a admite constrîngerea. Comunitatea politică este forma
superioară de asociere umană, dar ea rămîne supusă legii, care păstrează cu sfinţenie
principiul raţional, pe care zeii l-au transmis oamenilor. Analiza realităţii politice şi a
experienţei acumulate de greci îi permite lui Aristotel să se apropie de înţelegerea şi
interpretarea suveranităţii. Aristotel poate fi considerat autorul concepţiei despre
suveranitate, deoarece el a afirmat că este preferabil ca superioritatea să fie investită
în legea, aflată mai presus de comunitate, decît într-o persoană sau un grup de persoane
din cadrul comunităţii.

Monarhiile eleniste şi civilizaţia romană au acumulat noi experienţe, care au
influenţat interpretarea suveranităţii de către savanţi. Monarhii elenişti, guvernanţi
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prin cucerire, au valorificat ideea posesiunilor teritoriale fixe, apoi au trecut la
organizarea guvernării şi exploatarea comunităţilor lor, stabilind primogenitura în
calitate de principiu al succesiunii regale, în rezultatul activităţilor apare un sistem
birocratic, în funcţiile căruia intra: controlul activităţii unităţilor economice, distribuirea
terenurilor, colectarea taxelor. Iniţial cuceritorii crease instituţii, în a căror activitate
masele populare – băştinaşii, nu participau. Cu timpul în sistemul birocratic sunt
cooptaţi membrii comunităţii supuse, iar prin căsătorii mixte grecii sau amestecat cu
băştinaşii. Specialiştii apreciază această experienţă ca pe un model orientat către
apropierea autorităţilor străine de populaţia autohtonă. Regalitatea a avut un ipact
pozitiv asupra comunităţii ca întreg, deoarece a deschis noi posibilităţi pentru aprecierea
şi recunoaşterea conducătorului. Doctrina stoică despre atenţia acordată datoriei şi
indiferenţa faţă de poziţia socială erau deosebit de influente pe măsură ce ele au fost
dezvoltate ca doctrină a vocaţiei de conducător. Prăpastia dintre comunitate şi stat a
fost atenuată de către Regatele eleniste. Concluzia respectivă nu diminuează nici
afirmaţia că între comunitate şi instituţiile politice au existat conflicte, care se
intensificau în perioadele de război, cînd erau încorporaţi în rîndurile armatei noi
ostaşi din rîndul băştinaşilor.

În crearea condiţiilor pentru afirmarea stării caracteristice suveranităţii, după
cum afirmă Tacitus, romanii au reuşit să înscrie realizări expresive. Neavînd titlul de
rege sau dictator, împăratul poseda atribuţii de magistratură republicană, care îi
confereau puterea supremă în stat şi în special tribunicia potesta, pe care potrivit lui
Tacitus, cel dintîi împărat o formulase aşa încît: „mai putea încă deţine un anume
drept de apel prin care se situa deasupra tuturor celorlalte autorităţi”. În formula
antichităţii, fixată de legiuitorii romani, suveranitatea s-a combinat cu necesitatea
înlăturării dezordinii şi a nevoii de guvernare, fără o opoziţie deosebită a apărătorilor
drepturilor comunităţii vis-ŕ-vis de instituirea absolutismului teoretic al puterii
împăratului şi a instaurării despotismului guvernării acestuia.

Evoluţia intelectuală a noţiunii de suveranitate merită o atenţie deosebită. În
secolul al XIII-lea ideea de suveranitate se află în centrul interpretărilor ce justifică
puterea monarhului, are un rol deosebit în elaborarea teoriei statului modern. Noţiunea
de suveranitate este utilizată în secolul al XII-lea, dar o istorie autentică îşi dobîndeşte
începînd cu secolul al XVI-lea, cînd sunt publicate scrierile lui Jean Bodin.
Suveranitatea în acea perioadă desemnează puterea de comandă civilă concentrată în
stat. Iniţial suveranitatea este atribuită puterii regelui, care în limitele regatului său
este titularul puterii independente şi superioare tuturor celorlalte puteri. Respublica
christiana – idealul universal al Evului Mediu timpuriu în spatele căruia popoarele
Occidentului au misiunea să se grupeze – a substituit cosmopolitismul roman. Pînă în
secolul al XII-lea diferite regate şi principate se supuneau auctoritas spirituală a papei
şi faţă de potestas pămîntească a împăratului, ambii fiind legitimaţi să reprezinte
creştinătatea. Slăbirea Sfîntului Imperiu la începutul secolului al XII-lea a deschis noi
perspective favorabile redimensionării ideii de suveranitate. Pînă în secolul al XIII-
lea monarhul este identificat cu figura „regelui justiţiar”, în condiţiile în care justiţia
deţinea funcţia de a distinge misiunea regelui de cea a altor principi. Monarhul era
seniorul care dispune de plenitudinea de jurisdicţie. Experienţa politică legislativă a
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Franţei, a Angliei cuprinde evenimente, procese, care ne permit să observăm formarea
lentă a unui sentiment naţional, care treptat întăreşte puterea politică a monarhului şi
susţin ideea, conform căreia regele este deţinătorul, în limitele regatului, a unei puteri
superioare celorlalte, adică devine suveran.

Noţiunea suveranitate este utilizată în scrierile cărturarilor de la Universitatea din
Oxford, iar în Franţa în actele regale din 1144 şi 1155, în care este desemnată pacea de
la Soisson. Semnificaţia neconcretizată a noţiunii a produs interpretări controversate,
fiind acceptată ideea superiorităţii şi indivizibilităţii puterii nonvasale, care sugera că
suveranul dispune de o autoritate directă asupra supuşilor săi, în timp ce suzeranul rămîne
„legat” prin angajamente faţă de vasalii săi. În această perioadă erau utilizate două noţiuni
suveranitate şi suzeranitate, care au aceeaşi rădăcină – latinescul superanus ce semnifică:
cel ce este deasupra, dar se deosebesc prin conţinut. Suzeranitatea desemnează poziţia
din vîrful ierarhiei feudalo-vasalice; nu conferă nici o putere directă asupra supuşilor
regatului, deoarece regele îşi exprimă autoritatea prin intermediul vasalilor săi.
Interpretarea suzeranităţii ne este oferită de către Suger (cca 1081- cca 1151), priceput
sfetnic al căpeţienilor, care sugerase că regele, aflat în vîrful ierarhiei feudale, nu datora
nici un omagiu altor seniori. Conceptul de suzeranitate este stabilit în secolul XIII, mo-
ment fixat de culegerea de cutume: Cartea Dreptăţii şi a Împărţelii ei (1260).

În Europa modernă ideea de suveranitate este redescoperită tot sub influenţa
cerinţelor practicii sociale şi anume: dezordinea în relaţiile politice, juridice, economice
şi necesitatea consolidării statelor noi. În scopul instituţionalizării puterii de stat grecii
şi mai cu seamă romanii au dezvoltat dreptul pozitiv. Conceptul de suveranitate „născut
din haosul care izvora din apelul intensificat în favoarea dreptului la rezistenţă faţă de
monarh în confruntările politice şi religioase interne, acesta punea la încercare
validitatea acelui drept antic prin afirmarea faptului că a elibera pe conducător din
incorsetare era un rău mai mic în condiţiile nevoii presante de ordine”[2,pag.100]. În
societatea modernă, teoria politică, juridică reiese din faptul că suveranitatea recunoaşte
necesitatea eliberării conducătorului din „incorsetare”, cu condiţia că această schimbare
nu va diminua semnificaţia drepturilor comunităţii, iar în final suveranitatea
conducătorului şi suveranitatea comunităţii cedează în faţa suveranităţii statului.

Teoria statului modern este elaborată pe parcursul mai multor secole, fiind iniţiată
de cunoscutul politician, savant, scriitor militar Nicollo Machiavelli (1469-1527). Fiind
preocupat de eficacitatea politică, Nicollo Machiavelli caută oameni iluştri care ştiu
graţie virtuţii să-şi guverneze supuşii şi să se împotrivească puterilor străine. Autorul
lucrării Principele menţiona: virtutea este ansamblul calităţilor pe care principele
trebuie să le aibă pentru a cuceri puterea, a o consolida şi mai apoi a-i asigura stabilitatea
şi menţinerea. Virtutea este caracteristică celor care au curajul, hotărîrea şi abilitatea
calculată de a se menţine la putere. Acest gen de activitate necesită îndrăzneală, tem-
perament şi energia de a lua decizii. Omul cu adevărat mare este cel ce ştie să rămînă
stăpîn pe sine, să identifice pericolele, care îl ameninţă şi să ia hotărîrile ce se impun.
Este un om de acţiune care se distinge prin forţa sa de caracter. Ştie să acţioneze la
timp şi să folosească pedeapsa cînd nevoia o cere. Virtutea necesită supleţe şi abilitate.
Principele trebuie să ştie să analizeze contingenţa evenimentelor şi să-şi adapteze
acţiunea la circumstanţele de moment. Pentru o bună guvernare principele trebuie să
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poată evalua echilibrul forţelor politice prezente şi să le folosească în mod eficient,
trebuie să manevreze între aristocraţie şi popor, între „granzi” şi „mulţime”, fără a neglija
vredată vreuna din părţi. În timp ce concepţiile politice medievale apreciau poporul ca
pe o „cantitate neglijabilă”, Machiavelli învaţă principele să guverneze împreună cu
poporul. „Un principe cu un popor ostil nu poate fi niciodată în siguranţă, fiindcă sunt
prea mulţi(...) [IX]. În condiţiile sociale, cînd slăbeşte puterea Sfîntului Imperiu, cînd
savanţii revin la metodologia ştiinţifică de analiză şi interpretare a fenomenelor sociale,
Nicollo Machiavelli proiectează un nou spaţiu pentru organizarea şi guvernarea eficientă
a maselor. Masele nu pot fi ignorate, echilibrul dintre cele două clase sociale - sunt
tezele, asimilarea şi respectarea cărora asigură eficienţa guvernării.

Autorul celor Şase Cărţi ale Republicii (1576) Jean Bodin (1530-1596)
fundamentează o teorie abstractă despre principiile universale ale puterii politice, înţelege
şi interpretează esenţa puterii prin descifrarea fundamentelor ei interne care o fac să
existe ca ordine imanentă. În opera lui Bodin ideea de suveranitate este transformată în
principiu fundamental al puterii civile, definind statul ca pe o instituţie impersonală de
guvernare. „Suveranitatea este puterea absolută şi perpetuă a unei republici”, subliniază
Bodin în Capitolul VIII. Prezintă interes descifrarea noţiunii – republica. Bodin menţiona
că nu orice comunitate de oameni constituie o republică, aşa cum un conducător politic
nu este neapărat suveran, iar un oraş nu constituie întotdeauna o cetate. Pentru ca o
Republică să existe, este necesar ca ea să se bazeze pe o putere de comandă, pe o autoritate
supremă şi comună, numită suveranitate, expresie modernă a ceea ce romanii numeau
„imperium”, grecii „kurion polikeuma”, italienii – segnoria: „cea mai mare putere de a
comanda”. Bodin defineşte Republica ca pe o guvernare dreaptă a mai multor familii şi
a ceea ce le este comun cu puterea suverană.

În opinia lui Bodin, suveranitatea desemnează o putere absolută, ceea ce presupune
indivizibilitatea. Fiind principiu prin care societatea îşi găseşte unitatea, suveranitatea
este concentrată într-un singur loc. Caracterul absolut al suveranităţii înseamnă că se
impune într-o manieră incontestabilă în faţa tuturor şi că nu solicită întru nimic
adeziunea celora cărora li se aplică. Suveranitatea nu este limitată nici ca putere, nici
ca îndatorire, nici la un anumit timp. Ea există pentru a le impune legi supuşilor fără
consinţămîntul lor. Suveranitatea este o putere de comandă „perpetuă”, adică rezistă
schimbărilor timpului, nu este şi nici nu poate fi afectată de evenimentele, schimbările
posibile. Suveranitatea întruchipează principiul continuităţii şi supravieţuieşte
momentelor critice ale puterii, cînd o guvernare este înlocuită cu alta. Teoria
suveranităţii, elaborată de Bodin, abordează într-un mod original prerogativele puterii
publice. Deţinătorul suveranităţii este împuternicit să emită legi, în condiţiile în care
„facultatea de a crea legea fiind condiţia indispensabilă pentru exercitarea puterii
politice. Din fincţia legislativă a suveranului reies celelalte privelegii ale puterii: „a
hotărî războiul şi pacea, a-i judeca pe magistraţi, a percepe impozite, a fixa valoarea
monedelor şi a impune jurămintele de fidelitate faţă de coroană”[3, pag.200].
Concluziile lui Bodin confirmă informaţia, în conformitate cu care în secolele XIII-
XVI acţiunea de legiferare a devenit principala atribuţie a puterii regale. Bodin preciza
că deşi suveranul dispune de o putere supremă, nu poate să fie un despot şi să acţioneze
după capriciile sale. Tirania este dominaţia unui individ mînat de propriile interese
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împotriva intereselor supuşilor săi, în timp ce suveranitatea desemnează dreapta
guvernare exercitată în cadrul public al statului.

Un aport consistent în descifrarea conţinutului ideii de suveranitate l-au înscris
autorii teoriei contractului social. În lucrarea sa „Leviathanul” Thomas Hobbes (1588-
1679) subliniază că oamenii care doresc să se protejeze împotriva violenţelor şi să
trăiască în pace trebuie să-şi aleagă o putere comună. Dorind să legitimeze saltul
omenirii de la starea naturală la cea socială, Hobbes utilizează ideea de contract.
Contractul este instrumentul ce permite fundamentarea societăţii politice şi desemnează
actul originii puterii ca fenomen social. Datorită puterii suverane, mulţimea divizată a
oamenilor în starea naturală poate să se unească „într-o singură persoană” şi să devină
„un popor”, un corp politic. Hobbes menţiona că suveranitatea statului este nelimitată
şi nelimitabilă, în mod necesar concentrată într-un centru unic şi înarmată cu putere.

Hobbes observă atitudinea analistă faţă de corpul politic. El încearcă să înlăture
dualismul dintre Principe şi Popor prin eliminarea drepturilor poporului. Hobbes
menţiona: Poporul trebuie să fie superior Poporului. Descifrarea afirmaţiei arată
necesitatea substituiriii drepturilor comunităţii, conceput în mod colectiv, lipsa de drepturi
a oamenilor ca indivizi în relaţia lor cu statul, propria lor creaţie. Poporul spre deosebire
de mulţime guverna în orice societate politică autentică, deoarece autoritatea, voinţa şi
acţiunea conducătorului era autoritatea, voinţa şi acţiunea fiecărui individ. Interpretarea
conform căreia exista un contract de conducere între Popor şi Conducător este înlocuită
cu dualismul înţeles diferit. Susţinătorii suveranităţii poporului prin concepţia dualistă
confereau suveranitate Poporului; oponenţii lor confereau suveranitate Conducătorului.
Susţinătorii dublei suveranităţi apreciau Poporul şi Conducătorul ca posesori ai
suveranităţii. În concepţia suveranităţii limitate se menţiona că Poporul dispune de
anumite drepturi care limitează suveranitatea Conducătorului.

Problema cu care se confruntă teoreticienii Europei moderne este: cum se împarte
ideea de suveranitate cu solicitarea crescîndă ca relaţiile din interiorul corpului politic
să fie întemeiate pe un sistem de lege, ca autoritatea politică din corpul politic să fie
plasată într-un cadru constituţional. După Restauraţia Engleză se observă recunoaşterea
concepţiei suveranităţii poporului, cu concretizarea că din cauza nevoii de guvernare,
autoritatea politică trebuie să fie împărţită în cîteva sfere independente ale dreptului.
Susţinătorii acestor teze rezervau puterea supremă Poporului, ca fiind dreptul său
inalienabil, dar în cazul necesarei delegări a acestei puteri, ei confereau supremaţie
totală autorităţii legiuitoare şi supremaţie parţială deţinătorului puterii executive.
Poporul era suveranul latent, iar după dizolvarea Guvernului, suveranul activ; organul
legislativ era organul suprem de guvernare, dar putea fi dizolvat oricînd de Popor;
puterea executivă deţinută pe bază de încredere, era supremă doar atît timp, cît opera
în limitele legii organului legislativ [ 2, pag.116].

O abordare originală a suveranităţii este caracteristică reprezentanţilor
liberalismului. John Locke în lucrarea „Două tratate despre guvernare”(1690)
generalizează ideile formulate pînă la el în domeniul dreptului natural, cum ar fi teoria
contractului social, conceptul despre suveranitatea poporului, despre libertăţile
individuluale, despre coraportul puterilor etc.[2, pag. 55-56]. În timp ce teoreticienii
absolutismului susţineau că puterea suveranului este asemănătoare cu puterea tatălui,
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cu puterea stăpînului asupra proprietăţii sale, Locke scria că: „Puterea conducătorului
se deosebeşte de puterea tatălui asupra copiilor săi, de puterea stăpînului asupra
robului”. Prin această afirmaţie Locke deosebeşte societatea de stat, subliniază
caracterul relaţiei politice. De toate formele colectivităţilor sociale statul se deosebeşte
prin: adoptarea unei legi unice; prin constituirea instituţiei judiciare, unde se poate de
adresat şi care este înzestrată cu împuterniciri de soluţionare a conflictelor şi de
pedepsire a criminalilor; activează forţe şi instituţii care impun legile şi controlează
respectarea lor, apără societatea de intervenţia străină. Oamenii au edificat statul,
ascultîndu-şi vocea raţiunii, însă dreptul la viaţă, la proprietate, libertate şi egalitate
omul nu le cedează nimănui şi niciodată. Locke acceptă mai mult ideea contractului
social, decît pactul supunerii. Pentru Locke societatea compusă din indivizi între care
exista un contract, corpul politic – erau termeni interschimbabili. Statul îşi avea originea
în indivizi, iar puterile sale erau un conglomerat de drepturi individuale. În concepţia
lui Locke drepturile persoanei şi proprietatea individului erau primordiale în raport cu
organizaţiile sociale şi politice. Drepturile persoanei erau inviolabile. Individul putea
să le încredinţeze şi chiar le încredinţa statului pentru a fi protejate. Statul putea să
întemeieze instituţii responsabile de protecţia drepturilor persoanei.

Conceptul de suveranitate este analizat şi în lucrarea „Despre contractul social”
a lui Rousseau (1712-1778) deschisă cu fraza:”omul se naşte liber, dar peste tot el este
în lanţuri”. Pornind de la conceptul de inegalitate, expus de Aristotel, Rousseau
subliniază că fiecare om, născut în robie se naşte pentru a fi rob, în lanţuri robul pierde
totul, chiar şi dorinţa de a se elibera de ele. Dacă există robi după natura lor, apoi asta
se întîmplă numai din motivul că există robi împotriva naturii lor. „Forţa i-a produs pe
primii robi, frica lor i-a făcut pentru totdeauna robi”. Din toate regimurile cunoscute
mai uman este cel republican, întemeiat pe egalitatea tuturor păturilor sociale şi pe
libertatea civilă. Cu lucrarea lui Rousseau locul concepţiei civile despre politică îl
ocupă cea socială. În noua concepţie a politicii locul central îl ocupă nu indivizii, ci
grupul de indivizi, clasa, naţiunea, iar statul este analizat sub aspectul dezvoltării sale
istorice. Rousseau este conştient de faptul că starea naturală nu poate fi reîntoarsă, aşa
cum un om bătrîn nu mai poate redeveni tînăr, de aceea caută o modalitate de a-i
restitui individului drepturile lui fundamentale: libertatea şi egalitatea şi de a le proteja
prin mijloace adecvate. Iluministul francez consideră că a văzut această modalitate în
ideea contractului social, care permite reconstrucţia societăţii pe un contract încheiat
de toţi membrii ei. Acest concept permite interpretarea societăţii ca pe un institut care
asigură securitatea fiecăruia fără să se renunţe la libertăţile şi egalităţile originare.
Despre contractul social Rousseau afirmă că fiecare dintre noi pune în comun persoana
şi toată puterea lui sub conducerea supremă a voinţei generale şi în aşa fel fiecare
persoană devine parte individuală a întregului. Apariţia prin contract a unui corp so-
cial, produce o voinţă generală, care în concepţia politico-juridică a lui Rousseau
devine factorul explicativ mai important. În concepţia lui Rousseau viaţa politico-
juridică nu poate fi separată de morală. Valoarea supremă a comunităţii umane este
libertatea. „A renunţa la libertate, subliniază Rousseau, înseamnă a renunţa la calitatea
de om, la drepturi umane, ba chiar şi la datoriile tale”[5].

Cu libertatea dispare orice moralitate. Rousseau arată că libertatea poate fi garantată



ANUAR ŞTIINŢIFIC
Institutul de Relaţii
Internaţionale din Moldova

158

şi protejată de lege, care împiedică ca oamenii drepţi să fie oprimaţi de cei răi. Factorul
care face ca indivizii asociaţi, beneficiind de roadele solidarităţii să rămînă liberi supunîndu-
se doar lor înşişi, este voinţa generală, emanată de corpul social pe baza comunităţii de
interese a membrilor lui. Voinţa generală este ireductibilă atît la voinţa fiecărui, cît şi la
voinţa tuturor. Voinţa generală este interpretată ca sumă aritmetică a voinţelor particulare.
Voinţa generală este orientată spre binele comun. În calitate de exercitare a Voinţei generale
este suveranitatea, prin care savantul înţelege domnia poporului. Rousseau atribuie
suveranităţii următoarele caracteristici: puterea legislativă aparţine poporului, deoarece
acesta este fiinţa colectivă. Suveranitatea este caracterizată şi de indivizibilitate. În opinia
lui Rousseau miniştrii nu sunt părţi, ci emanaţii ale suveranităţii. Formulînd întrebarea:
Voinţa generală poate greşi? Rousseau răspunde afirmativ. El arată că prin natura sa, voinţa
generală este totdeauna dreaptă, tinzînd spre binele tuturor. Deşi voinţa generală vizează
tot timpul binele public, ea nu ştie totdeauna care este acesta: voinţa generală dreaptă nu
este slujită de o raţiune pe măsura ei, din cauză că cultura poporului nu este suficient de
dezvoltată. Rousseau conchide că un popor întreg nu poate fi corupt în sensul de a fi rău.
De aici rezultă necesitatea unui legiuitor. Domnia poporului instituie egalitatea, deoarece
toţi se supun aceloraşi condiţii şi se bucură de aceleaşi drepturi, voinţa generală îi obligă şi
îi favorizează în mod egal pe toţi[6, pag.161]. Aşa cum contractul social generator al
voinţei suverane nu este încheiat între un superior şi un supus, ci de fiecare cu toţi şi cum
în toţi este inclus fiecare, cetăţenii nu ascultă de nimeni, ci numai de ei însuşi. Pentru a fi
cu adevărat generală voinţa corpului social generat de contract „trebuie să pornească de la
toţi, pentru a se aplica tuturora”[5].

În cartea a doua a lucrării „Despre contractul social” Rousseau descrie atributele
puterii supreme ale poporului: neînstrăinarea, nesepararea, nelimitarea; a descris rolul
legislatorului în stat, a definit legea, a caracterizat destinele istorice ale unor popoare.
Rousseau deosebeşte voinţa comună şi voinţa tuturor. Voinţa comună urmăreşte
realizarea Binelui comun, posibilă doar în condiţiile acceptării principiului egalităţii.
Roasseau menţiona că cei ce se opun voinţei comunităţii, voinţei majorităţii sociale,
trebuie impuşi de societate să accepte şi să respecte normele convieţuirii. Pentru
afirmarea dominaţiei voinţei comune, majoritare sunt necesare trei condiţii externe:
egalitatea socială; consensul politic; democraţia directă. La baza funcţionării regimului
republican Rousseau plasează principiul suveranităţii. Rousseau descrie puterea de a
dizolva guvernarea, în cazul în care guvernul trădase interesele poporului. Guvernul
este apreciat ca executor non-suveran al poruncilor legislative ale comunităţii suverane.
Comunitatea suverană putea suspenda automat misiunea de guvernare. Suveranitatea
nelimitată a poporului nu putea fi restrînsă de lege şi nu putea fi transferată nici măcar
celor care o exercitau [5]. Această concepţie a fost acceptată şi de către Immanuel
Kant, care a concretizat doar că statul este un agent al voinţei generale suverane, care
absoarbe toate drepturile poporului. Kant menţiona că între validitatea suveranităţii
populare ca teoremă directivă şi necesitatea practică a organizării politice prin care
voinţa populară putea fi activă doar într-o adunare reprezentativă şi se scufunda în
neputinţă în faţa puterii executive, rezultă faptul că oamenii trebuie să lase deoparte
chestiunea originii statului pentru a se preocupa de bazele sale juridice şi că singura
formă legală este statul constituţional. Kant menţiona că oamenii trebuie să substituie
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suveranităţii teoretice a poporului şi suveranităţii efective a statului executiv o suveranitate
a unui stat noţional care era echivalent cu legea sau chiar cu legea raţiunii. Separarea
puterii - caracteristică fundamentală a statului constituţional, exprimă persistenţa separării
dintre societatea politică şi conducătorii ei, fapt ce ameninţă procesul invers – colaborarea
dintre o societate politică şi conducătorii ei. În lumea modernă anume colaborarea dintre
cele două părţi asigura stabilitatea şi funcţionalitatea sistemului. În aceste condiţii,
teoreticienii sunt obligaţi să ofere o nouă interpretare relaţiilor dintre conducători şi
comunitate, prin care ar fi posibilă înlăturarea dualismului Conducător-Popor cu corelarea
necesităţilor şi intereselor, a drepturilor celor două părţi.

Aşadar, conceptul despre suveranitate este unul esenţial pentru democraţiile tinere
şi pentru clasele lor politice. Asimilarea conţinutului conceptului despre suveranitatea
puterii este o condiţie indispensabilă a stabilităţii şi funcţionării sistemului politic.
Dat fiind că Republica Moldova şi-a pierdut integritatea teritorială, asimilarea
conceptului despre suveranitatea puterii de stat ar permite conducătorilor să elucideze
cauzele adecvate ale ineficienţei guvernării, iar prin înlăturarea lor să creeze condiţii
favorabile asigurării legitimităţii puterii centrale. Nu poate fi acceptat nici un proiect
despre federalizarea sau confederalizarea statului unitar Republica Moldova, deoarece
aici este concentrată în mod consistent suveranitatea puterii de stat şi a puterii
comunităţii. Şi din perspectiva studiului realizat conchidem că conducătorii Republicii
Moldova n-au problemă mai actuală şi mai importantă decît cea a restabilirii integrităţii
teritoriale a statului, în condiţiile căreia am putea vorbi despre suveranitate. Ocupaţiile
curente, care în opinia noastră, s-au transformat în dominante, au înlăturat sau cel
puţin au schimbat poziţia chestiunii centrale a agendei politice a guvernanţilor de la
Chişinău. Din punct de vedere strategic şi tactic este o abordare greşită. Toate trebuie
să înceapă şi ori de cîte ori este posibil să revină la soluţionarea conflictului de la
Nistru, la înlăturarea celei mai grave consecinţe a lui – dezmembrarea teritorială a
Moldovei. Aderarea la Uniunea Europeană – obiectiv prioritar al politicii interne şi
externe a Republicii Moldova, ascunde pericole, pe care şi societatea şi clasa politică
le-ar asimila, dacă ar înţelege semnificaţiile suveranităţii. Este vorba despre interesele
statelor mari, influente, cum ar fi Rusia şi Ucraina, care deschis declară că nu vor
permite nimănui să nu ia în consideraţie poziţia şi interesele lor geopolitice. Anume
poziţia acestor state a condus la îngheţarea conflictului de la Nistru, dar politicienii de
la Chişinău, din păcate, nu conştientizează că această stare a desfăşurării conflictului
este periculoasă în primul rînd pentru statul Republica Moldova, care de facto este
dezmembrat. Instituţiile statale din partea stîngă a Nistrului funcţionează conform
planurilor lor de activitate, cînd se confruntă cu dificultăţi fratele mai mare – Rusia îi
ajută să le depăşească. Cu timpul ideea de a face atractivă Moldova pentru cetăţenii şi
guvernatorii din partea stîngă a Nistrului devine tot mai irealizabilă, deoarece ajutoarele
ce vin din Rusia sunt şi vor fi mult mai consistente. Cu regret am nimerit în pînza
incertitudinii, aruncată în primii ani ai consolidării instituţionale a statului Republica
Moldova, pe de o parte de Rusia (unele forţe ultra-radicale au susţinut mişcarea
separatistă), iar pe de altă parte de incompetenţa, intoleranţa celor ce ne-au convins că
pot să ne conducă.

Care ar fi soluţia? În primul rînd este necesară înfiinţarea unui centru republi-
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can, axat pe cercetarea conflictului social. În al doilea rînd, consilierii şi referenţii
politicienilor trebuie să se documenteze în domeniile specializate ale ştiinţei politice
contemporane. Domnilor conducători, voinţa politică în condiţiile pluralismului şi
pluripartidismului nu se omogenizează de la sine. Sunt necesare eforturi intelectuale,
în rezultatul cărora a-ţi asimila principiul raţionalizării guvernării, gestiunii proceselor
sociale. În al treilea rînd, sunt necesare programe de acţiuni concrete, care ar cuprinde
organizaţii neguvernamentale de pe ambele maluri ale Nistrului.

Sunt convinsă că soluţionarea conflictului, înlăturarea consecinţelor lui este
problema doar a noastră, a moldovenilor, ce locuiesc pe ambele maluri ale Nistrului.
Aşa cum am trăit în pace şi înţelegere cu celelalte grupuri etnice pînă la conflict, aşa
şi va trebui pas cu pas să restabilim prietenia şi respectul reciproc. Din păcate timpul
a demonstrat că ajutorul asistenţilor la negocieri numai complică situaţia, iar trecerea
timpului nu este în favoarea noastră.
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