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ETICA GLOBALĂ ȘI NOILE TEHNOLOGII ALE INFORMAȚIEI
Constantin STOENESCU
Universitatea din București, Facultatea de Filosofie, prof. univ., dr.
București, România
Autor corespondent: Stoenescu Constantin, constantin.stoenescu@filosofie.unibuc.ro

GLOBAL ETHICS AND NEW INFORMATION TECHNOLOGIES
Abstract: My aim in this paper is to argue for the idea that the new information and communication
technologies (ICT) have transformed the human society in all its dimensions from the economic
activities to the cultural interaction and social structure. If we accept the ideas of a “global village”
and of a global common problem, then the new ICT are an exemplary case for the trend to
globalization. The question is if we have also enough reasons to conclude that the project of a global
ethics is also theoretically and practically justifiable.
Keywords: Globalization, global ethics, „global village”, new information and communication
technologies, „electronic culture”.
Adnotare: Scopul meu în acest studiu este să argumentez în favoarea tezei că noile tehnologii ale
informației și comunicării (TIC) au transformat societatea umană în toate dimensiunile ei, de la
activitățile economice la interacțiunile culturale și structura socială. Dacă acceptăm ideile de „sat
global” și de probleme globale comune, atunci noile TIC sunt un caz exemplar privind tendința de
globalizare. Întrebarea este dacă avem suficiente motive pentru a conchide că proiectul unei etici
globale este justificabil teoretic și practic.
Cuvinte cheie: Globalizare, etică globală, „sat global”, noile tehnologii ale informației și
comunicării, „cultura electronică”.
Planeta ca un „sat global”.
La începutul anilor 1960 Marshall McLuhan publica celebra sa carte, Galaxia Gutenberg, în
care discuta despre modul în care tehnologiile comunicării pot influența societatea, în cazul de față
analiza sa fiind centrată asupra influenței pe care tiparul a avut-o asupra circulației informației și a
modurilor de comunicare. Totuși, într-un paragraf intitulat „Noua interdependență electronică
recreează lumea după chipul unui sat global” [1]. McLuhan anticipează consecințele pe care noile
tehnologii electronice ale comunicării (TIC) le vor avea asupra societății prin aceea că distanțele
geografice dintre oameni vor fi anulate de posibilitatea comunicării electronice, astfel încât
interacțiunile dintre locuitorii planetei vor deveni asemănătoare celor dintr-un „sat global”, în sensul
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că va apărea un nou tip de vecinătate mijlocită de comunicarea la distanță, adică, tehnic vorbind, cu
ajutorul undelor electromagnetice și a noilor tehnologii ale informației și comunicării fiecare individ
va avea posibilitatea de a fi prezent simultan pe întreaga suprafață a planetei.
McLuhan consideră că această vecinătate electronică presupune un gen de coeziune și de
solidaritate specifice unei comunități rurale, în care relațiile dintre oameni presupun o sensibilitate
diferită de potențialul alienant al comunității urbane, dar vor apărea alte efecte sociale. De altfel,
McLuhan oferă o interpretare în termenii propriei sale teorii a tezelor lui Karl Popper din Societatea
deschisă și dușmanii ei [2]. Astfel, el consideră că lucrarea lui Popper este consacrată fenomenelor de
„detribalizare” din lumea antică și de „retribalizare” din lumea modernă. Astfel, McLuhan apreciază
că societatea deschisă s-a născut din scrierea fonetică, fenomen care a presupus spargerea unității
biologice specifică unei societăți tribale sau închise, pe când societățile deschise au dezvoltat relații
abstracte precum schimbul sau cooperarea.
Potrivit lui Popper, teoriile istorice programează închideri relative la un proiect de inginerie
socială, purtând asupra lor un potențial practic autoritarist, indiferent dacă suportul filosofic este
asigurat de Platon, Hegel sau Marx. Problema este că și tehnologiile sunt închideri structurate și
procedurale, iar efectele folosirii lor sunt evidente, inclusiv în domeniul educațional. Remarcabilă în
acest sens este aprecierea lui McLuhan potrivit căreia „P. Ramus și J. Dewey au fost cei doi educatori
călări pe coama valurilor unor perioade antitetice: perioada Gutenberg și perioada Marconi sau
electronică” [1]. Cartea tipărită asigură coerența lumii, iar programele de învățământ întocmite de
Ramus pe baza cărților asigură locuirea în lume. Clasa este singura ușă de intrare în realitate, trecând
prin clasă se ajunge în lume. Tot ce se întâmplă în toate domeniile societății moderne: economie,
politică, justiție, depinde de textul tipărit comunicat în timpul lecțiilor clasei de elevi. Dewey ar sesiza
potențialul de schimbare pe care cultura electronică îl aduce în raport cu această tradiție educațională.
Noile tehnologii ale informației și comunicării duc la apariția tribului (satului) global, ceea ce
presupune generarea unor tensiuni la nivel societal prin preocuparea paradoxală pentru reinventarea
unei unități de sensibilitate de tip arhaic, închis, tribal. Diagnosticul predictiv al lui McLuhan pentru
societatea contemporană surprinde acest fenomen: „Lumea occidentală, în îndelungata ei străduință
de a redobândi o unitate de sensibilitate, de gândire și de sentiment, este tot atât de puțin pregătită să
accepte consecințele tribale ale unei asemenea unități cum a fost puțin pregătită să înfrunte
fragmentarea psihicului uman de către cultura tiparului” [1]. Așadar, tendința spre omogenizare,
uniformizare și repetabilitate este contracarată de reapariția unei tendințe de retribalizare, chiar
individualism radical, ca reacție la societatea electronică globalizantă. În acest sens, se poate aprecia
că în privința aspectelor de criză societatea actuală repetă unele perturbații care s-au produs o dată cu
apariția scrierii fonetice în Antichitate și apoi a tiparului în Modernitate.
Dar tehnicile uniformității și tehnologia repetabilității au fost introduse încă din antichitate prin
tehnologia tiparului și arta vizuală [1]. În acest sens, cărțile au un rol decisiv în formarea cunoașterii
și a societății umane. Altfel spus, atât artele cât și formele tehnologice pot influența științele. Tipărirea
de desene și încadrarea lor în enunțuri picturale a avut efecte majore asupra cunoașterii și gândirii,
științei și tehnologiei [3]. Asemănător, noile tehnologii modelează cunoașterea și societatea. De
exemplu, a apărut un nou gen de agora virtuală, reprezentată de rețelele de socializare, în care
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cetățenii își spun opiniile și dialoghează, fac schimb de informații și își fixează diversele puncte de
vedere. Efectul este o nouă dinamică specifică, cu urmări asupra interacțiunii sociale. Marea problemă
este dată de faptul că oamenii cred că simpla prezență în această agora a unei informații o și validează.
Să fie „satul global” al noilor TIC dominat de subcultură, informații neverificate, pretenții de
cunoaștere greu de susținut, altfel spus, pe bârfe, zvonuri și minciuni?
„Cultura electronică” și câteva dintre efectele sociale ale TIC
Folosesc în mod convențional expresia „cultură electronică” pentru ceea ce corespunde din
punct de vedere simbolic și cultural societății informaționale bazată pe cunoaștere. Firește, efectele
neintenționate ale noului câmp de forțe sunt numeroase. Ong [4] descrie o nouă formă de oralitate
proprie „culturii electronice”, diferită tehnologic de oralitatea antică a culturii grecești, dar care în
privința efectelor sociale s-ar putea dovedi la fel de democratică și deschisă. Tot așa cum oralitatea
culturii grecești s-a corelat cu democrația antică, oralitatea specifică noii culturi electronice ar putea
întări coeziunea democratică a societății actuale. Noile mijloace de comunicare și stocare a informației
au consolidat societatea antică și au ridicat gradul de participare a cetățenilor la luarea deciziilor în
cunoștință de cauză. Cetățeanul și reprezentanții puterii devin conștienți de schimbul de informații,
iar fluxurile multiple ale comunicării influențează procesul democratic și funcționarea statului.
Prin analogie, am putea considera că noua „cultură electronică” nu face nimic altceva decât să
consolideze tendințele generate la nivelul societății antice de apariția culturii scrise. Noile tehnologii
ale informației și comunicării au crescut gradul de fluidizare a societății și au influențat sistemul global
în privința dinamicii relațiilor sociale și politice. Bauman [5] a introdus conceptul de „modernitate
lichidă” pentru a descrie caracteristicile modernității contemporane: dacă modernitatea tradițională
era solidă, grea și condensată, expresie a unui proiect de de raționalizare a lumii [6], actuala
modernitate, „a doua”, este fluidă, ușoară și difuză, în sensul creșterii mobilității, cât și, prin utilizarea
noilor tehnologii ale informației și comunicării, al fluidizării cadrelor spațio-temporale prin
redefinirea continuumului spațio-temporal: timpul este redus la instanțialitate, iar spațiul nu mai opune
rezistență, nu mai are caracterul unui obstacol care desparte. În termenii lui Toulmin, toată această
evoluție este o punere în practică a proiectului raționalist cartesian.
Dar să însemne toate acestea că „satul global” prezis de McLuhan a fost realizat? Omogenizarea
este obținută, nu știm însă încă în ce fel putem descrie formele de solidaritate și dacă putem vorbi
legitim despre o conștiință comună. Pot fi identificate tensiuni interne noii comunități tehnologizate
informațional, așa cum ar fi aceea dintre globalizare și omogenizare, pe de o parte, respectiv, violență,
distrugerea tradițiilor și a identității, pe de altă parte [7]. Dacă așa stau lucrurile, atunci, în cazul în
care luăm în considerare natura relațiilor dintre oameni, în primul rând faptul că nu solidaritatea de
tip rural domină, ci, mai degrabă, alienarea și însingurarea specifice unei metropole, atunci poate că
denumirea mai potrivită ar fi aceea de „metropolă globală”, iar nu cea de „sat global” [8].
Oricum, redefinirea spațiului public și a celui privat devine necesară întrucât vechile granițe
conceptuale nu mai corespund cu noua stare de fapt generată de folosirea TIC, în primul rând prin
interacțiuni și transferuri care schimbă raportul dintre conținuturile informaționale care erau în mod
tradițional clar separate în publice sau private. Tendința cea mai puternică este aceea a invadării
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spațiului public de informații care erau calificate drept private după standarde tradiționale, așa cum ar
fi cele privind viața personală. Rețelele de socializare abundă în asemenea transferuri, astfel încât
aspecte ale vieții private, mergând până la intimitate, sunt expuse în mod intenționat în spațiul public.
Această schimbare de comportament și de viziune generează noi profiluri psihologice individuale și,
inevitabil, produc efecte la nivel social.
De fapt, mijloace diferite de comunicare propun limbaje diferite și aceasta duce la tipare mentale
diferite. Tot la McLuhan găsim această teză: „Un Descartes este validat de mediul său, de oamenii ce
trăiesc mecanismul de care vorbește el. Astăzi, în noul mediu electronic, Descartes este repede
lichidat, iar oamenii acordă inconștientului aceeași atenție fragmentară și aceeași acceptare pe care au
acordat-o înainte strălucitelor momente segmentare ale conștiinței carteziene. Oare nu este posibil să
ne eliberăm de influența inconștientă a propriei noastre tehnologii? Oare educația nu este în esență o
încercare de apărare pasivă împotriva agresiunii mijloacelor de comunicare? Deoarece nicio cultură
nu a încercat să o facă, răspunsul este incert” [9]
Într-adevăr, până vom știi care sunt terapiile și șansele de vindecare, nu avem nimic altceva de
făcut decât să constatăm efectele. Problema este că, în același timp, apar noi decalaje ca efect al
diferențelor privind accesul la noile TIC, pe de o parte, iar democratizarea accesului la informație
duce la anihilarea criteriilor de verificare a corectitudinii, astfel încât apare riscul de a lua drept bună
orice informație apărută în mediul virtual, pe de altă parte. Ambele fenomene au proporții
înspăimântătoare în raport cu tradițiile culturale Bunăoară, experții nu-și mai găsesc locul într-un
spațiu în care singurul criteriu de acceptare este dat de dreptul de a fi prezent acolo [9].
Noile TIC și drumul spre o etică globală
În introducerea conceptului de etică globală urmez metoda lui Nigel Dower de luare în
considerare a unor enunțuri care pun în discuție probleme globale cu scopul de a sesiza caracteristicile
și angajamentele lor asertive [10].
Să considerăm câteva enunțuri.
- Guvernele țărilor bogate trebuie să facă mai mult pentru țările lumii a treia.
- Este inacceptabil din punct de vedere moral ca procesul globalizării să distrugă culturile
indigene din țările lumii a treia.
- Internet-ul nu ar trebui să fie supus cenzurii sau altor reglementări restrictive în nicio țară a
lumii.
- Brazilia ar trebui să oprească despăduririle din jungla amazoniană pentru a elimina o cauză
posibilă a încălzirii globale.
Fiecare dintre enunțurile de mai sus are sens și generează atitudini. Le putem considera drept
afirmații care au o încărcătură etică și care presupun anumite norme și valorificare ghidează relațiile
noastre cu lumea în sens larg. În relație cu aceste norme putem identifica două componente:
1. Un set de valori universale aplicabile tuturor ființelor umane:
2. Un set de obligații și responsabilități globale împărtășite de toate ființele umane.
Aceste două componente definesc un sistem de etică globală. Dacă acceptăm această
perspectivă, atunci, pentru cazul TIC, va trebui să luăm în considerare faptul că însăși aceste tehnologii
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sunt vectori ai globalizării și că diversele companii din domeniu sunt ele însele un produs al
globalizării, având caracteristicile unor companii globale. Prin urmare, a discuta despre
responsabilități corporative globale devine o temă necesară și încărcată de semnificație filosofică.
Nigel Dower propune cinci perspective din care putem aborda problemele globale: scepticismul
internațional, relativismul, internaționalismul, comunitarianismul și cosmopolitanismul [10]. În
continuare voi aplica acest cadru teoretic în analiza aspectelor etice ale utilizării noilor TIC.
Scepticismul internațional. Scepticii consideră că o atitudine realistă presupune recunoașterea
faptului că nu există moralitate în relațiile internaționale, că predomină dreptul forței și că, prin
urmare, este fără sens să vorbim despre datorii globale. Aceasta înseamnă că problemele generate de
noile tehnologii nu ar schimba nimic fundamental în natura relațiilor internaționale. De fapt, regulile
și legile dreptului internațional sunt expresia intereselor diverselor entități politice, în primul rând a
forței internaționale a statelor naționale. Totuși, noile TIC au creat modificări la nivelul organizării
economiei, al diverselor organizații și instituții, inclusiv la nivelul statului ca structură birocratică
ierarhică. Duc toate aceste schimbări la o nouă atitudine etică? Scepticii ar susține că fiecare stat este
preocupat de obținerea de avantaje competitive și apariția TIC nu face nimic altceva decât să creeze
noi arii concurențiale și noi oportunități de afaceri, precum și noi mijloace de control, manipulare și
exercitare a puterii prin mijloace intangibile. Fiecare jucător de pe scena mondială dorește să-și
maximizeze avantajele, dar nu este posibilă o ordine mondială care să ofere avantaje pentru toți actorii.
Noile TIC accentuează tendințele de globalizare, dau competiției un caracter holist și, în plus,
generează noi tendințe în competiția pentru rețele și clienți, mai cu seamă prin dominarea pieței de
către mari corporații private, giganții internetului și ai tuturor celorlalte servicii din spațiul virtual.
Este evident că nu poate câștiga toată lumea în această competiție dacă luăm în considerare ordinea
mondială actuală. Desigur, dacă lucrurile s-au petrecut până acum într-un anumit fel, nu înseamnă că
tendințele globale privind TIC nu s-ar putea schimba, dar acest lucru este foarte puțin probabil.
Relativismul. Susținătorii relativismului accentuează diferențele de perspectivă și apreciază că
preocupările etice cu privire la noile TIC depind de regulile morale acceptate de diversele comunități,
de codurile morale practicate, și atenționează că nu sunt posibile reguli morale globale, că este
necesară contextualizarea de vreme ce nu este cu putință să ieșim din propria perspectivă și să privim
de undeva din afară, dintr-un punct neutru care transcende toate perspectivele. Relativiștii ar fi de
acord că nu avem obligații morale față de cei ce aparțin unor comunități care practică alte coduri etice,
că nu avem nimic altceva de făcut decât să recunoaștem diferențele și să le acceptăm. Fiecare
comunitate tinde să-și maximizeze rezultate și va fixa noile TIC într-un spațiu al eficienței, astfel încât
tot ceea ce vom sesiza prin comunicare și efort comparativ vor fi diferențele dintre diversele
comunități, uneori chiar opoziții.
Internaționalismul. O perspectivă internaționalistă presupune recunoașterea existenței
intereselor naționale, dar promovarea și apărarea lor este făcută în context internațional. Fiecare stat
este membru al comunității internaționale, astfel încât se poate vorbi despre moralitatea relațiilor
internaționale și de rațiuni etice în relațiile dintre state. Interesul fiecărui stat ar trebui să fie acela de
al apărării propriilor interese fără a aduce prejudicii intereselor altor sate și fără a pune în pericol
ordinea și stabilitatea internațională. Statele au obligația etică de a respecta înțelegerile pe care le-au
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acceptat. În această privință noile TIC au generat preocupări privind reglementări comerciale cu
caracter internațional, așa cum ar fi, de exemplu, protejarea diverselor invenții și mărci din domeniu.
Internaționalismul ar putea oferi un cadru adecvat pentru o etică globală, dar deocamdată nu s-a mers
mai departe de reglementări de tip comercial ale pieței globale.
Comunitarianismul. Se poate merge și mai departe în direcția integrării politice, în sensul că
se acceptă că putem vorbi de o comunitate a statelor lumii și de consecințele care derivă de aici. Putem
vorbi despre o tradiție de acest tip, și chiar se fac pași în direcția cea bună, de exemplu, prin asigurarea
accesului la cea mai bună tehnologie posibilă în cazul unui anumit domeniu.
Cosmopolitanismul. Teoria pornește de la premisa că avem un cadru global comun. Unii
filosofi iau în considerare și persoanele sau generațiile viitoare. Cosmopolitanismul susține că nu
trebuie să impunem constrângeri, ci să lăsăm diversele modele culturale să circule liber și să se afle
în competiție sau interacțiune. Avem cel puțin două motive pentru a crede că evoluția firească ne va
duce în direcția cea bună. În primul rând, cosmopolitanismul exprimă o atitudine optimistă și de
încredere în capacitatea de ajustare tehnologică. După Julian Simon [11], oamenii sunt resursa
fundamentală și ei pot rezolva tehnologic toate problemele, ceea ce ar însemna că nu am avea motive
pentru a schimba actualul model de dezvoltare în care noile tehnologii au un rol decisiv în toate
privințele, de la constituirea unor noi ramuri economice la modificarea structurii sociale. În al doilea
rând, trebuie să respectăm cu prioritate libertățile oamenilor, inclusiv cele economice, așa că
intervenționismul nu este corect. Desigur, trebuie să evităm să aducem prejudicii noilor TIC și
utilizatorilor lor, libera circulație a bunurilor, persoanelor și informației sunt valorile societății
deschise. Unii cosmopolitaniști sunt ceva mai rezervați și văd în creșterea interacțiunilor o sursă de
multiplicare a riscurilor și de creștere a incertitudinii.
În loc de concluzie: noile TIC drept putere soft
Dacă statele sunt principala entitate în relațiile internaționale și dacă principala valoare este
suveranitatea, atunci statele pot invoca dreptul lor de a controla utilizarea TIC pe teritoriul lor. Dar
care va fi regimul de proprietate, de circulație și de uzufruct al informației și al cunoașterii dacă le
acordăm statutul de bunuri publice pure [12]? Informația și cunoașterea sunt cel mai greu de ținut sub
control, ele sunt bunuri care se distribuie fără să se împartă (în mod virtual, aceeași informație poate
fi utilizată de o infinitate de persoane și de organizații) și tot ce trebuie este existența unui canal sau
mijloc de transmitere funcțional, adică ceea ce noile TIC asigură la un nivel din ce în ce mai
performant, cu viteză foarte mare, cu spații de depozitare suficiente și volum de transmitere
corespunzător. Problema care apare ține de limitele minții și creierului omenesc, de capacitatea umană
de absorbție și de stocare în memorie, de capacitatea de distribuire a atenției și de procesare cognitivă.
Noile TIC devin o putere pentru cei care le dețin, state, organizații, corporații, persoane. Ele pot
fi utilizate pentru a obține efectele dorite și în acest sens le putem asocia proprietatea de a afecta
lucrurile și procesele într-un anumit fel, ceea ce înseamnă că reprezintă o putere pentru agenții care
au capacitatea de a le utiliza [13]. Noile TIC pot întări autoritatea deținătorului lor, pot fi folosite în
scopul coerciției și manipulării, pot fi opresive și chiar violente. Noile TIC întăresc puterea de tip soft,
potrivit distincției lui Nye dintre puteri hard și puteri soft. [14] Dacă puterea hard presupune acțiuni
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coercitive și amenințări, de la „morcov”, la „nuia”, puterea soft este dată de abilitățile de a forma și
de a influența preferințele celorlalți prin folosirea unor resurse intangibile, de la persuasiune la
fabricarea unor contexte culturale favorizante. McClory [15] este preocupat de o taxonomie a puterilor
soft și adaugă printre acestea noua categorie a tehnologiilor digitale.
Prezența noilor TIC în societate este din ce în ce mai semnificativă, generează schimbări
inevitabile. Întrebarea este dacă acestea vor duce la o transformare treptată a societății, la accelerări
reformiste sau la rupturi radicale. Care vor fi valorile etice ale unei societăți digitalizate, vor fi ele
altfel sau altele decât cele tradiționale? Vor schimba noile tehnologii structura și ierarhia sistemului
de valori? Rămâne să căutăm răspunsul cu prilejul altor reflecții[16]. Deocamdată resimțim fluxul și
viteza schimbării și încercăm să ținem pasul.
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STUDIU ASUPRA UTILIZĂRII TEHNOLOGIILOR DE CLOUD COMPUTING ÎN
AGRICULTURA INTELIGENTĂ
Background:
Agriculture plays a vital role in the overall economic and social well-being of any nation.
Agriculture is the main occupation in India especially in rural areas. India depends heavily on the
agriculture sector, especially after the 1960 crisis in food sector. Since then, India has put a lot of
effort for food production and this led India to the Green Revolution. Smart Farming refers to the
application of ICT in agriculture. The challenges of the traditional agriculture are addressed and can
be transformed by using information and communication technologies (ICT) tool such as cloud
computing. The agricultural industry is relying on the power of cloud computing more than ever before.
Cloud computing is an information technology paradigm through which users can access shared pools
of configurable system resources over the internet. Such a sharing of resources enables coherence
and economies of scale, which functions like a public utility, which can be quickly allotted by service
providers to users with very little managerial effort. Cloud computing service providers typically
work on a pay-as-you-go model. Apart from that, the user can also opt for options like Software as a
service (SAAS), Platform as a service (PAAS) or Infrastructure as a service (IAAS). IAAS is one of
the most commonly used services, as it helps organizations do away with infrastructure costs. In
modern era of cloud computing technology very helpful for centralized the all-agricultural related data
bank (Soil-related, weather, Research, Crop, Farmers, Agriculture marketing, fertilizers and pesticide
information) in the cloud.
Methods: In this study a survey is performed on various research papers on applications of
Cloud computing in the field of agriculture. A survey-based investigation is performed to
understand problems in Agriculture and how Cloud computing technologies can be integrated to
solve those problems. The research paper from 2009-2020 selected for study. In order to answer
research questions a bibliographic analysis in the domain under study was performed. This paper
reviews various applications of cloud computing in order to transform agriculture sector.
Results.
Cloud computing can help with real-time computation, data access, and storage to users without
having to know or worry about the physical location and configuration of the system that delivers the
services. Some of the applications of cloud computing in domain of agriculture are:
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Crop-related information: It can capture information related to all crops grown in the recent
past, and thus can help farmers make decisions on what to grow next.
Weather information: The cloud can store region-specific weather information and as well as
the weather forecast for specific durations. Again, these help farmers make crop-related decisions.
Soil Information: Crop-related decision-making depends largely on soil information
too. Apart from soil profile, it can also provide a trend of soil in the past, which will help in predicting
the trend in future.
Monitoring Growth: The growth of various crops can be monitored in different regions; and
at regular intervals. This enables growth patterns to be compared with past growth patterns.
Farmers’ Data: Region-wise farmer data can be captured, monitor and study the involvement
of local farmers. This can help in the identification of core agricultural areas, which are helpful for
policymakers while framing their strategies.
24*7 Expert Consultations: It provides on demand expert consultation to the farmer related to
their agriculture problems.
Conclusion.
Agriculture is an important source in the economic development of India. To balance the
demand and supply of food required to feed the Indian population, The Cloud computing is a game
changing technology solutions in agriculture field. The applications of cloud computing technology
in agriculture can solve the bottleneck problem of agricultural modernization. Cloud Computing
provides computing infrastructure, IT resources and Services over internet as and when required to
farmer for storage, maintenance and access of data that is not only impacting the way computing
services are delivered but also the way in which farmers will use technologies in agriculture.
Farmers can use the cloud platform to access information related to weather conditions, soil
related information, crops input, crop disease information, agricultural innovations and on demand
consultation form agriculture scientist, pesticides, seeds, fertilizers, nutrients information to monitor
the growth progress remotely through internet.
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A PHILOSOPHICAL REFLECTION ON THE PROCESS OF SCIENCE EVOLUTION IN
THE CONTEXT OF THE KNOWLEDGE SOCIETY
Abstract: A philosophical reflection on the process of science development reveals that for a long
time the physical sciences have been dominant, and in recent years we are witnessing a fulminating
development of biology (genetics), which has not only economic implications but also the ethical
implications of a major importance. At the same time, the contemporary society of information and
knowledge attests indicative factors of a unique phenomenon called integrative science. It is projected
at the integrative frontier of the astrophysics field that combines the processes of the universe
constitution as a quantum system and the processes of life, mind and consciousness. The integrative
science proposes a new understanding of the reality, even the one considered today purely structural.
We find that it is imperative for the future that the theories of integrative science reflect on the reality
that includes Consciousness as a fundamental factor of Existence.
Keywords: quantum mechanics, biology, development, integrative science, consciousness.
Adnotare: O reflecție filosofică asupra procesului de dezvoltare a științei ne relevă faptul că timp
îndelungat științele fizice au fost dominante, iar în ultimii ani asistăm la o dezvoltare fulminantă a
biologiei (geneticii), care are nu numai implicații economice, dar și implicații etice de o importanță
majoră. Totodată, societatea contemporană a informației și cunoașterii atestă factori indicativi a unui
fenomen inedit numit știința integrativă. Aceasta se proiectează la frontiera integratoare ale
domeniului astrofizic care îmbină procese de constituire a universului ca sistem cuantic și a
proceselor vieții, minții și conștiinței. Știința integratoare propune o nouă înțelegere a realității, chiar
și a aceleia considerată astăzi pur structurală. Constatăm ca imperativ de viitor ca teoriile științei
integrative să reflecte asupra realității ce include Conștiința ca factor fundamental al Existenței.
Cuvinte cheie: mecanica cuantică, biologie, dezvoltare, știință integrativă, conștiință.
Introducere
Secolul al XX -lea întruchipează în calitate de elemente esențiale știința și tehnica ca părți
integrante ale activității umane. Natura acestora este determinată de scopurile sociale urmărite, de
gradul de organizare a societății, de specificul politicii promovate. Climatul social, problematica
complexă din știință, cerințele constituirii societății digitale, impun cu necesitate ca în procesul
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evoluției să se pună accentul pe dezvoltarea activităților creative, cât și pe valorificarea rezultatelor
acestei activități.
În primele decenii ale secolului XXI cercetarea științifică s-a dovedit a fi o componentă
fundamentală a economiei și a societății bazată pe cunoaștere. Mai mult decât oricând, știința a devenit
una din forțele motrice fundamentale care stă la baza progresului economic și social, și constituie un
factor cheie în ameliorarea calității vieții. În ultimul deceniu, știința și-a accentuat caracterul sistemic,
a ridicat gradul de abordare interdisciplinară, de asimilare a comportamentului întrepid la echipele de
cercetare din instituțiile de cercetare și universități. În acest context s-au intensificat relațiile cercetării
cu învățământul și producția sub forma parteneriatelor și a proiectelor de colaborare. Acest mediu de
Cercetare-Dezvoltare și Inovare poate fi îmbunătățit dacă la nivelul guvernelor se adoptă măsuri de
intensificare și implementare economică a drepturilor de proprietate intelectuală, precum și de
elaborare de standarde de calitate. În secolul XXI există convingerea că economiile occidentale vor
prospera numai prin comercializarea eficientă a ideilor, a creațiilor intelectuale și a inovărilor.
Realizarea acestui obiectiv presupune plasarea cercetării științifice în centrul atenției societății,
crearea în rândul oamenilor a convingerii conform căreia la baza soluționării tuturor problemelor,
inclusiv a celor economico-sociale, se află știința. Înțelegerea de către societate a științei ca factor
esențial al societății nu presupune numai „popularizarea științei”, ci și prezentarea realizărilor
științifice într-o formă accesibilă celor care nu fac parte din comunitatea oamenilor de știință,
înțelegerea de către aceștia a concepției, a modelului științific despre lume.
Specificul dezvoltării științei în antichitate și în epoca Renașterii.
Trecerea la cunoștințele științifice a impus necesitatea unui nou tip de civilizație și cultură. Un
așa tip de civilizație, care a creat premise pentru primii pași către știință a fost democrația Greciei
antice. Anume la ei se produce mutația culturii tradiționale, iar viața socială întruchipa spiritul
competitivității în care toți concurau între ei, manifestând activism și inițiativă. În polisul grec
prioritatea unei păreri se impunea prin demonstrare, care mai apoi a fost transferată în știința
matematică. Matematica ocupa un loc important în cultura greacă, fiind preocuparea multor filosofi
ca: Thales, Anaximandru, Pythagora, Platon, Arostotel. Această știință era „bazată pe raționamente –
activitate științifică față de care grecii aveau o predilecție deosebită” [1]. Raționamentul matematic a
atins culmile dezvoltării cu alexandrinul Euclid (sec.III i.e.n.), care a scris 13 cărți cunoscute sub
numele de „Elementele” în care au fost însumate într-un sistem toate cunoștințele matematice
acumulate în Grecia, în ultimele trei secole. Cel mai vechi tratat de algebră „Aritmetica” este a lui
Diofan (n. 210 î.e.n.), care este considerat „părintele algebrei”. Cunoscută este și „Phizica” lui
Aristotel (390-321î.e.n.), care susținea că mișcarea este indusă de încercarea fiecărui obiect de a
ajunge în starea sa naturală de echilibru. Arhimede din Siracusa (287-212 î.e.n.) a stabilit legile
matematice de mișcare a pârghiilor, legile hidrostaticii. A fost autorul numeroaselor invenții: mașini
pentru irigarea câmpiilor, sisteme de pârghii și scripeți pentru ridicarea greutăților, mașini de aruncat
greutăți utilizate în războiul de apărare a Siracusei.
Toate acestea pot fi apreciate ca modele incipiente teoretice obținute prin aplicarea
demonstrației matematice. Totuși până la formarea științelor naturii ca domeniu distinct al cunoașterii
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rămânea un pas: fuziunea descrierii matematice cu cercetările empirice. Acest ultim pas știința antică
nu a fost în stare să-l realizeze. ”Cauza, după cum susțin majoritatea cercetătorilor, a fost munca ieftină
a sclavilor care nu crea stimulenți necesari pentru dezvoltarea tehnicii și tehnologiilor, efectiv și a
cunoștințelor științifice„ [2]. O altă condiție pentru constituirea științei este legată de specificul
semnificației categoriei de bază – „natura”. La grecii antici universalia „natura” era exprimată prin
categoriile de „phizis” și „cosmos”. „Phizis” desemna specificul calitativ deosebit al fiecărui lucru și
a fiecărei esențe, implicată în lucru. Cunoașterea era orientată spre dezvăluirea esenței calitative din
lucruri care au semnificație, scop și funcție. „Cosmosul era o finalitate desăvârșită, iar „mișcarea
veșnică a acestuia se prezenta ca o veșnică reproducere a armoniei”[3]. De aceea cunoașterea care
presupune cercetarea empirică, adică plasarea lucrului în condiții artificiale, nefirești era concepută
de greci ca încălcare a armoniei.
Astfel, cunoașterea Cosmosului poate fi atinsă numai prin contemplare mentală, apreciată ca
modalitate principală de căutare a adevărului. Cunoașterea naturii „phizis” grecii antici o
contrapuneau cunoștințelor despre „tehne„ (artificial). ”Mecanica în antichitate nu era considerată ca
o cunoștință despre natură, dar era atribuită artificialului, creat de mâinile omului„ [4]. Dacă
experiențele lui Arhimede și a mecanicii sale sunt apreciate ca cunoștințe despre legile naturii, atunci
în lumea antică acestea erau atribuite la „tehne”, iar experiența nu era concepută ca o cale de
cunoaștere a naturii.
Științele naturii, care se bazează pe metoda experimentală, au apărut la etapa civilizației
tehnogene. Fundamentul acestei culturi se formează în epoca Renașterii când se constituie o nouă
înțelegere a omului și a activității umane. În această perioadă învățătura tradițională creștină
referitoare la creația divină, capătă o nouă semnificație. Însuși omul devine un creator la scară mai
mică în raport cu Dumnezeu, iar activitatea omului este orientată spre recunoașterea în natură a
originilor ei raționale (legilor) și confirmarea armoniei conștientizate a naturii în artele umane. Anume
in epoca Renașterii are loc înlocuirea vechilor semnificații ale noțiunilor de „spațiu”- ca sistem
calitativ de locuri și „timp”- ca succesiune a momentelor calitativ distincte cu „timpul„ și „spațiul”
calitativ omogene.
Dezvoltarea științei moderne și contemporane.
G. Galilei este primul cercetător, care împotriva peripateticilor, ce susțineau dogmatic
supremația phizicii lui Aristotel și împotriva tradiției creștine, nu a efectuat comentarii asupra bibliei,
dar cu ajutorul telescopului a urmărit mișcarea corpurilor cerești și a confirmat teoria „heliocentrică”
a lui N. Copernic. Începând cu G. Galilei știința și-a pierdut caracterul speculativ, influențând și
determinând ulterior progresul tehnic și tehnologic.
Fr. Bacon – filosoful englez este considerat primul teoretician al științei care în lucrarea „Noua
Atlantidă” susținea că „Știința înseamnă putere”. În așa fel el își exprima încrederea în posibilitățile
nelimitate ale științei. În astfel de condiții, când factorul științific este considerat determinant pentru
toate formele de activitate umană, I. Newton în lucrarea sa „Principiile matematice ale filosofiei
naturii” fundamentează matematic explicarea fenomenelor naturi. El a folosit analogiile dintre
experiențele mentale și modelele construcțiilor mecanice pentru reprezentarea forțelor de interacțiune
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dintre corpurile cerești. Astfel, legea gravitației universale a fost obținută prin compararea legilor lui
J. Kepler și a expresiilor matematice căpătate prin experiența mentală asupra modelului analogic
mecanic, care caracteriza mișcarea unei bile sub influența forței centrifuge.
Științele teoretice ale naturii, care s-au constituit în epoca Modernă au devenit valoare
indubitabilă a civilizației. La sfârșitul sec. XVIII-începutul sec. XIX știința participă tot mai activ la
formarea concepției despre lume, pretinzând la realizarea cunoștințelor adevărate despre lume. Anume
în această perioadă istorică începe procesul intensiv de interacțiune a științei și tehnicii, introducerea
permanentă și sistemică a rezultatelor științei în producere, dezvăluindu-se astfel valoarea pragmatică
a acesteia.
În secolul al XVIII-lea marchizul de Condorcet (1743-1794) în lucrarea „Istoria progresului
spiritului uman” susținea că „progresul raționalist ar trebui să conducă omenirea în mod infailibil spre
fericire”[5]. Totodată, ceva mai târziu, matematicianul și fizicianul francez Andre Marie Ampere a
prezentat o clasificare a disciplinelor științifice, incluzând o nouă „știință- kybernetike”, care se ocupă
de „studierea metodelor de comandă și conducere a societății”.[6] El considera că această știință va
contribui la constituirea unei societăți în care cetățenii vor fi lipsiți de griji și se vor bucura în pace.
Ulterior această genială predicție a fost confirmată prin evoluția ciberneticii în secolul XX, prin
puternica sa valoare gnoseologică și praxiologică.
În condițiile actuale când avem o „explozie„ informațională omul nu mai poate aspira spre
multilateralitate, așa cum a fost în perioada Renașterii sau chiar Modernă. Epoca personalităților care
„știau totul și încă ceva pe deasupra se găsea în trecut” [7]. Omul contemporan nu mai poate cuprinde
nici măcar cunoștințele acumulate în decursul unui secol. În secolul XX are loc dezvoltarea științei în
baza realizărilor anterioare, dar și a contestării unor cunoștințe științifice ale secolului al XIX. În prima
jumătate a sec. XIX, a fost descoperită de Rudolf Clausius legea a II-a a termodinamicii, a creșterii
entropiei și a ideii că legile fundamentale ale naturii includ „săgeata timpului”. Tot în acest timp,
Charles Darwin a susținut prin probe convingătoare concepția evoluționistă referitoare la speciile
biologice, iar J. C. Maxwell a demonstrat matematic (ideea lui M. Faradey) propagarea câmpului
electromagnetic sub formă de unde. Ulterior, în a doua jumătate a secolului XIX H. A. Lorentz a
formulat legea contracției obiectelor care se mișcă cu o viteză apropiată de cea a luminii, H. Becquerel
a descoperit radioactivitatea naturală, iar J.J. Thomson introduce modelul atomic (budinca cu prună),
urmat de modelul atomic planetar al lui E. Rutherford și modelul atomic cuantic al lui N. Bohr.
Secolul XX debutează prin descoperiri științifice care au pus sub semnul îndoielii un șir de
cunoștințe elaborate anterior: indivizibilitatea atomului, realitatea eterului, flogistonului, caloricului,
dar și recunoașterea noilor științe ca genetica și cibernetica. Totodată în acest secol s-au constituit
teorii care au produs profunde modificări și dezbateri științifice. Teoria relativității restrânse elaborată
de A. Einstein în 1905 enunță că viteza luminii este constantă, iar timpul și spațiul absolut
(independent de sistemul de referință) din teoria newtoniană este înlocuit cu timpul și spațiul global
dependent de sistemul de referință (legea de transformare a lui Lorentz). Un lucru și mai izbitor în
această teorie este că masa inertă, care este un invariant în dinamica newtoniană, este complet
convertibilă în energie. În cea de a doua teorie – relativitatea generală apărută în 1915, A. Einstein
susține că structura inerțial-gravitațională este determinată de conținutul de materie-energie al
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spațiului-timp. Această teorie a incorporat legitățile proceselor mecanice, electromagnetice,
gravitaționale lăsând în afară procesele atomice, nucleare, schițând problema legilor unitare ale
câmpului, care să explice atât procesele micro, cât și cele macrofizice.
Teoria cuantică a provocat, la rândul său, o altă „explozie” științifică. Această teorie formulată
de Max Planck în 1900 susținea că energia este transferată de un obiect fierbinte către mediul
înconjurător numai în cantități finite numite cuante. Ulterior, prin eforturile depuse de cercetători ca
N. Bohr, W. Heisenberg, E. Schrodinger și P. Dirac teoria cuantică va deveni fundamentul noii
mecanici, la fel de cuprinzătoare ca și cea newtoniană, în sensul că poate fi aplicată la problemele
legate de fenomenele și procesele microcosmosului. Odată cu teoria cuantică a lui M. Planck știința
contemporană trece la o nouă etapă de dezvoltare, care presupune o modalitate de cercetare mai
profundă și o înțelegere deosebită a realității.
Știința secolului XX ar fi „incompletă” fără specificarea unei alte trăsături, care este legată de
abordarea tehnică a descoperirilor științifice, prin reducerea perioadei de implementare în industrie a
acestora. Interacțiunea intensă între industrie și știință a generat o evoluție accelerată în domeniul
cercetării științifice fundamentale și a impus un ritm rapid al progresului tehnic. În acest sens am
menționa pe acele care au avut un impact decisiv asupra existenței: noile sisteme de mișcare (auto,
navale, aeriene), explorarea spațiului cosmic, radiofuziunea și televiziunea (astăzi televiziunea
digitală și tridimensională), mijloacele moderne de comunicare globală, sistemele de calcul (de la
J.Napier, B. Pascal, G. Leibnitz, A. Turing la B. Gates). Tehnologiile informației și comunicațiilor au
devenit parte integrantă a tuturor sferelor vieții noastre. Dezvoltarea calculatoarelor, comunicațiilor
au determinat explozia informațională la nivel planetar.
Problema legată de caracterul unitar al științei rămâne nerezolvată și la începutul mileniului III.
Reflecțiile filosofiei științei asupra evoluției științei constată că aceasta a parcurs o cale complexă de
trecere de la paradigma care susținea primatul materiei la primatul energiei și apoi la cel al informațieicunoștință, iar mai recent la paradigma primatului tehnologiilor digitale. Timp îndelungat în cadrul
științei s-a pus accent pe aspectul cantitativ, măsurabil. Ulterior s-a dovedit că folosirea numai a
informației structurale, dedusă direct prin măsurători, observații, experimente este insuficientă.
În prezent s-a ajuns la înțelegerea faptului că marele probleme ale științei contemporane sunt
tangente cu problemele conștiinței: a) ale fizicii, pentru explicarea trecerii de la existența profundă la
spațiu, timp și materie în univers; b) ale biologiei, pentru explicarea vieții; c) ale științei informației,
privind relația dintre roboții inteligenți și conștiință, în general, dintre inteligență și conștiință; d) ale
cosmologiei, pentru clarificarea dependenței universului de o conștiință fundamentală, dar și a naturii
ultimului strat al realității.
Aceste probleme au cunoscut o abordare structurală (sinergetică), care implică descrierea prin
modele matematice. Însă, pentru o cunoaștere mai profundă este necesară captarea sensului
fenomenologic, care la etapa contemporană a fost considerat un proces fundamental al naturii,
nereductibil la fenomenele fizice, măsurabile, iar acest sens fenomenologic fiind un fenomen în afara
științei structurale. Știința structurală a atins deja frontiera care impune transformarea ei într-o știință
integrativă, adică o știință care să se îmbine structuralul și fenomenologicul într-un tot.
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Trecerea de la știința structurală la știința integrativă care constituie hotarul științei
contemporane, susține, că „știința structurală este insuficientă pentru a explica întreaga existență
inclusiv viața, mintea și conștiința”. Știința integrativă presupune o împletire a fizicii cu știința
informației în raport cu alte domenii ale realității. Aceasta deoarece însuși viața este un proces
integrativ, iar creierul este un sistem complex, un dispozitiv cu funcții integrative.
Perspectivele dezvoltării științei la etapa actuală.
Din analiza comparativă a predicțiilor asupra viitorului științei evidențiem următoarele domenii
care vor ave un rol important în evoluția științei și tehnicii în secolul XXI : știința și tehnologia
informației, tehnologia genetică, tehnologia materialelor, știința mediului, știința creierului.
Știința și tehnologia informației este domeniul cu evoluția cea mai rapidă și cu implicarea cea
mai evidentă în domeniul social și economic. Există factori care ne permit să conchidem că astăzi
suntem abia la începutul procesului de evoluție ale acestui domeniu.
Efectele dezvoltării științei și tehnologiilor informației sunt spectaculoase, iar în condițiile
pandemiei mondiale cu Sarcos-19, când un volum mare de lucru este efectuat de la domiciliu, a fost
accelerată utilizarea acestor inovații tehnologice. Totodată efectele dezvoltării științei și tehnologiei
informației au avut un impact considerabil asupra învățământului. Acestea au optimizat și au creat
condiții de desfășurare a procesului educațional și instructiv în forma online.
O altă direcție de dezvoltare a științei și tehnologiei informației este legată de inteligența
artificială. În prezent s-au evidențiat două nivele ale Inteligenței artificiale: a) nivelul inferior (slab)asigură desfășurarea proceselor non-biologice care presupun conducerea unor procese de producție,
înțelegerea și sinteza limbajului natural; b) nivelul superior (tare)-oferă posibilitatea de a avea reacții
inteligente asemănătoare cu ale omului. Tendințele elaborării unui soft al inteligenței artificiale care
să confere reacții similare cu cele umane au realizat unele succese. Aceasta datorită faptului că există
suficiente cercetări și scanări ale creierului uman, sunt observații în timp real ale rețelelor neuronale
umane. Au fost concepute modele matematice care simulează zeci de regiuni ale creierului, inclusiv
ale cerebelului, în care se concentrează numărul cel mai mare de neuroni. Totuși există diferențe ale
creierului uman și calculator (roboți) în sensul că creierul uman este predispus de a efectua greșeli, el
uită și face erori. Procesul gândirii umane este nealgoritmic și operează preponderent cu imagini, pe
când calculatorul (robotul) este o mașină algoritmică, iar dacă softul este corect atunci acesta nu
greșește și nu uită. Procesele gândirii au forma raționamentului, care se supun regulilor logice, pe când
emoțiile și sentimentele umane nu sunt guvernate de reguli logice și nu pot fi simulate de calculator
(robot).
La etapa actuală există cercetări importante în studiul procesului gândirii, însă nu se poate afirma
că este pe deplin cunoscut mecanismul gândirii umane, cu atât mai mult, nu se poate afirma că este
cunoscut mecanismul gândirii generatoare de noi cunoștințe. Sunt intensificate cercetările pentru
inteligența colectivă și a activităților legate de conducere a mediului înconjurător. Prin acestea nu se
urmărește „stăpânirea naturii”, ci integrarea omului în mediu prin interacțiunea cu mediul tehnic.
Un alt domeniu de cercetare care determină specificul evoluției științei și tehnologiei la etapa
actuală este tehnologia genetică. La sfârșitul secolului XX a fost descifrat genomul uman și a fost
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elucidată relația dintre gene și efectele acesteia, care au facilitat cunoașterea fundamentului biologic
al omului. Efectele de succes ale acestor cercetări au făcut posibile modificările genetice în scopuri
medicale legate de vindecarea unor boli transmise prin ereditare. Alte direcții de aplicare a cercetărilor
în domeniul geneticii sunt legate de modificările plantelor, care au scopul de a cultiva plante rezistente
la factori nocivi și de a mări producția acestora. Chiar dacă s-au înregistrat progrese și efecte benefice,
în acest domeniu persistă pericole nu numai de natură etică, ci și existențiale determinate de posibile
clonări ale omului, care vor provoca consecințe periculoase pentru întreaga specie umană.
Tehnologia materialelor este o altă direcție de orientare a cercetării științifice. Timp de milenii
materialele au fost factori activi în dezvoltarea civilizațiilor umane. Cercetările din domeniul
tehnologiei materialelor au deschis perspective a căror rezultate sunt imprevizibile. Acestea pot
favoriza, ajuta la încadrarea omului în mediu, cât și la excluderea acestuia din natură. La etapa actuală
progresele din acest domeniu sunt prezentate de producerea așa numitelor aerogeluri-materiale
elastice, fiabile, hidrofobice, cu o conductibilitate aproape de zero.
În ceea ce privește domeniul de cercetare și dezvoltare a tehnologiei energiei are o direcție
prioritară orientată spre înlocuirea resurselor standard, care utilizează arderea combustibilului fosil,
cu energii alternative, recuperabile, energia nucleară, energia fotovoltaică, energia eoliană. Privitor la
energia nucleară, în prezent se cunosc două căi de producere: prin fisiune și prin fuziune nucleară la
rece (sursă nepoluantă și inepuizabilă). Cercetările cele mai recente au declarat că în următorii 50 de
ani prin fuziunea nucleară nu se va putea produce energie.. Nu prezintă perspective de rezolvare a
problemei energetice nici tehnologia eoliană deoarece pe glob, nu există atât de multe zone cu vânturi
încât să acopere necesarul de energie. O situație analogică este legată și de conversia energiei solare
în energie electrică. În prezent nu se dispune de tehnologii eficiente economic pentru asigurarea cu
energie necesară la nivelul secolului XXI. Cercetările desfășurate pentru conversia energiei solare
susțin că această direcție poate fi dezvoltată numai prin intermediul nanotehnologiilor. Aceasta va
permite asigurarea cu materiale, care asigură conversia, mai ieftine, mai inteligente, mai curate și mai
ușoare. În acest fel se va obține nu numai o sursă de energie mai ieftină, ci se va crea și posibilitatea
creării unui ecosistem.
Mulți oameni de știință consideră că ultima frontieră a științei de astăzi este explicarea modului
de acțiune a creierului, a minții și a conștiinței. În ultima perioadă s-au efectuat cercetări și s-au
acumulat cunoștințe despre creier, care au stabilit conexiuni între performanțele umane nu numai cu
biochimia creierului ci și cu factorii genetici. Se afirmă că 60% din funcțiile mentale sunt determinate
genetic. Totuși, este incompletă înțelegerea funcționării creierului, deoarece astăzi nu se cunoaște care
este mecanismul luării deciziilor. Identificarea tipurilor de comportament al neuronilor este dificilă,
iar stabilirea legăturii acestora cu luarea deciziilor sau cu o anumită activitate cognitivă este,
deocamdată, imposibilă. Complicațiile sunt determinate de faptul că adoptarea unei decizii este
precedată de analiza a câtorva alternative de corelări neurale. La etapa actuală știința minții și a
conștiinței a ajuns la o frontieră comună cu fizica cuantică. Mintea și conștiința nu pot fi explicate fără
implicarea fizicii cuantice, iar aceasta din urmă nu va mai putea înainta fără a lua în considerare
necesitățile explicării conștiinței. Ceea ce unește aceste științe este informația fenomenologică,
informația activă generatoare a lumii cuantice.
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Cercetările din domeniul științei creierului vor evalua în direcția monitorizării funcțiilor
creierului. Funcțiile creierului au caracter atât specific – individual, cât și general – universal. Aceasta
presupune că sunt implicate anumite locații din creier care îndeplinesc anumite lucruri care se
integrează apoi în funcțiile complexe cum ar fi: memoria, analiza logică. Va fi suficient să se identifice
locația în care s-ar putea produce o potențială dezagregare, sursa acelei dezagregări pentru ca aceasta
să fie corectată. Tehnologia simulării mentale s-a dezvoltat pe baza imagisticii cerebrale care
evidențiază corelația dintre zonele cerebrale active și pe constatarea experimentală că rețelele
neuronale evoluează pe parcursul întregii vieți. Acest fapt permite remodelarea activității creierului și
ameliorarea capacității sale cognitive. S-a constatat că creierul uman dispune de o remarcabilă
plasticitate cerebrală, care se manifestă prin capacitatea de a remodela rețelele neuronale, de a-și
reprograma activitatea. La etapa actuală, nu sunt cunoscute limitele de acțiune ale tehnologiei
simulării mentale. Se susține că va fi posibil să se creeze posibilitatea remodelării integrale a
circuitelor cerebrale astfel încât să se poată ameliora o funcție cerebrală existentă sau restabili o funcție
cerebrală pierdută. În așa fel va fi posibilă tratarea mai multor maladii legate de degenerarea
neuronilor, îmbătrânirii, pierderii memoriei.
Concluzii.
Analiza evoluției cercetării științifice permite evidențierea și a altor realizări potențiale în
viitorul apropiat: dezvoltarea tehnologiilor digitale, producerea de noi materiale supraconductoare,
dezvoltări în domeniul biocibernetic și în ingineria genetică în scopul combaterii interdisciplinare a
maladiilor ca: boli psiho-neurologice, cardiovasculare, cancer. Toate acestea ne permit să susținem,
că după două milenii de știință, aventura cunoașterii, în căutarea adevărului, are șanse să continue.
După cum afirma G. Galilei că „toate adevărurile sunt ușor de înțeles de îndată ce au fost descoperite,
problema însă este de a le descoperi”. Unica cale spre descoperire este cercetarea. Iar W. von Braun
definea „cercetarea este ceea ce fac atunci când nu știu ce fac”. Cercetarea este o căutare urmată de
un set de întrebări pertinente pentru care urmează să se formuleze răspunsuri, iar cea mai creativă
calitate a unui cercetător este abilitatea de a pune întrebări adecvate.
Actualele progrese în știință și tehnologie au loc prea rapid în raport cu capacitatea noastră de
înțelegere. Dacă acum câteva secole știința avea o influență nesemnificativă, astăzi, știința și
tehnologia sunt prezente peste tot. Chiar dacă nu sunt prea bine înțelese, dar li se recunoaște
importanța. Mai ales când sunt atât de evidente, precum mijloacele de comunicare, calculatoarele,
transporturile, medicamentele. Descifrarea genomului uman, de la sfârșitul secolului XX va avea, fără
îndoială, o mulțime de consecințe în plan economic, social și etic. Această descoperire va da impuls
dezvoltării interdisciplinarității științifice.
Utilizarea descoperirilor științifice și tehnologice permit predicția unor schimbări radicale
referitoare la natura omului, redefinirea acestuia nu numai în plan psihologic, biofizic și biochimic,
dar și ameliorarea ființei umane prin prelungirea duratei vieții și calității acesteia. În acest context
devine extraordinar de importantă întrebarea legată de aspectul etic al științei. Dacă știința este definită
ca o cercetare pură și dezinteresată, prin care se urmărește obținerea cunoștințelor obiective, atunci
verdictul final este că știința este un bine pentru omenire. Valoarea acesteia poate fi contestată numai
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de „aplicațiile ” tehnico-științifice, care ridică mari probleme așa ca: armamentele, deșeurile nucleare,
manipulările genetice, automatizarea excesivă. Unii cercetători susțin că calea științei este un avantaj
pentru omenire, fără îndoială, eficient. Dar apar întrebări legate de evaluarea efectelor pe care știința
le poate avea asupra felului nostru de a simți, de a gândi sau de a ne comporta cu semenii noștri.
Problemele cu care ne confruntăm ar putea depăși logica economică a randamentului științei.
Este mai puțin important dacă vom avea mașini mai rapide sau utilități electronice mai sofisticate. Ar
fi esențial să cunoaștem spre ce tip de societate și spre ce mod de viață tindem, să înțelegem specificul
evoluției globale în care știința are un rol major. Pericolele la care omenirea se expune pornesc de la
faptul că, zi de zi, se schițează o slabă corelație între creativitatea umană și preceptele morale. Cu cât
se vor înțelege mai corect efectele viitoare ale științei și tehnologiei, cu atât mai important va fi rolul
activ al omului în evoluția acestora. Se va impune ca rezultatele dezvoltării acestora să fie plasate în
context etic și social. Aceasta ar putea implica chiar redefinirea a ceea ce este uman și ce este
umanismul. Omul este ființa care dispune nu numai de instincte și inteligență, ci trebuie să manifeste
și o conștiință, o cenzură personală, capabilă ca în funcție de coordonatele morale și sociale, să
înțeleagă și să devină conștient de urmările unor acțiuni, să devină apt de a fi responsabil și a-și
controla propriile instincte, de a-și controla acțiunile.
Omul poate oferi tuturor acțiunilor sale un sens moral, constructiv, pentru sine și semenii săi. El
a fost dotat cu conștiință nu pentru a se manifesta distructiv față de lumea înconjurătoare, ci trebuie
să contribuie la ameliorarea modului de trai, ar trebui să săvârșească binele. Convingerea noastră este
că omul trebuie să-și stabilească un scop în viață prin care să ofere un sens moral, constructiv
acțiunilor sale. Este regretabil că, în condițiile actuale, se pare că acest sens s-a cam pierdut. Se
constată că, pe măsură ce se dezvoltă știința și tehnica, imoralitatea și somnul rațiunii devine tot mai
copleșitor. Dar, dacă rațiunea și morala generează armonie, atunci apusul luminii rațiunii dă naștere
haosului. Așadar, trebuie să fim conștienți de menirea noastră, adică să folosim în scopuri mărețe,
nobile inteligența noastră, adică să folosim moral rațiunea pe care o posedăm, iar pentru aceasta ar
trebui să fim conștienți de viața noastră.
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LEGITIMACY AND THE NEW TECHNOLOGIES
Abstract. Technological systems will compete with humans and surpass them in many activities.
Gradually, they will be integrated into our daily lives. Digital systems will record our actions,
relationships and feelings in the form of data. They will then be processed, selected and stored. The
world of digital life will provide us with important opportunities. However, a number of technologies
will become tools for exercising power. We will be forced to do a number of things, we will be
supervised and we will be influenced in terms of our perception of the world. Under these conditions,
there is a growing concern about the conditions to which high-performance technological systems
will make their mark on society.
Keywords: legitimacy, technology, big data, artificial intelligence, power, transparency.
Adnotare. Sistemele tehnologice vor intra în concurență cu oamenii și îi vor depăși în numeroase
activități. Treptat, ele vor fi integrate tot mai mult în viața noastră cotidiană. Sistemele digitale vor
înregistra sub forma datelor acțiunile, relațiile și sentimentele noastre. Ulterior acestea vor fi
prelucrate, selectate și stocate. Lumea vieții digitale ne va oferi oportunități importante. Totuși, o
serie de tehnologii vor deveni instrumente pentru exercitarea puterii. Vom putea fi forțați să realizăm
o serie de lucruri, vom fi supravegheați și vom fi influențați în ceea ce privește percepția asupra lumii.
În aceste condiții, devine tot mai prezentă preocuparea referitoare la condițiile și măsura în care
sistemele tehnologice performante își vor pune amprenta asupra societății.
Cuvinte-cheie: legitimitate, tehnologie big data, inteligență artificială, putere, transparență.
Introducere
În cadrul acestei lucrări mi-am propus să vorbesc despre viitor, dar mai ales despre oameni.
Tema centrală a expunerii se referă la faptul că prosperitatea umanității se află în strânsă legătură cu
modul în care sunt și vor fi puse în valoare știința și tehnologia. Consider că trebuie identificate căi
prin care tehnologiile tot mai perfecționate vor fi utilizate în folosul oamenilor și nu vor deveni piedici
de netrecut în realizarea unui viitor favorabil.
Abordând o temă atât de complexă și vastă, îmi asum faptul că, în materie de previziuni, chiar
și experții greșesc deseori. Pe de altă parte însă, nutresc convingerea că promovarea discursului la
nivel public și politic, referitor la această problematică, reprezintă o necesitate în prezent, în vederea
identificării tendințelor pe care știința și tehnologia le vor urma la nivel global pe termen lung.
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Voi avea în vedere o serie de ipoteze asupra a ceea ce va urma, care ar putea să ofere speranțe
sau să creeze temeri. Supraviețuirea și prosperitatea rasei umane, atât în acest secol cât și în viitor,
depind de perfecționarea unor tehnologii, dar și de utilizarea cu discernământ a altora. În acest context,
provocările pentru factorii de decizie sunt covârșitoare. Însă, această lucrare nu se referă, în mod strict,
la tehnologie sau la teoria politică.
Europenii Evului Mediu considerau că întreaga cosmologie (debutând cu creația și încheinduse cu apocalipsa), avea o durată de câteva mii de ani. În prezent, imaginația ne poate conduce la durate
mult mai extinse. Totodată, secolul pe care îl traversăm este diferit de celelalte. Dominația speciei
umane a devenit atât de evidentă, încât poate decide viitorul planetei. Datorită acestui fapt, epoca în
care am intrat este numită de specialiști antropocentrică. În Antichitate, deseori oamenii nu aveau
nicio putere în fața molimelor sau a inundațiilor. Astăzi, pandemia de COVID-19 ne-a arătat cu
prisosință că nu am devenit, nici pe departe, imuni la capriciile naturii. Totuși, cunoștințele au sporit
și sporesc într-un ritm nemaiîntâlnit. Cu toate că orizonturile conceptuale s-au lărgit, perioada
referitoare la care putem realiza previziuni credibile s-a scurtat. Evul Mediu a constituit o epocă
marcată de nesiguranță, însă, fundalul a cunoscut puține transformări de la o generație la alta. În ceea
ce ne privește, secolul ce va urma va fi mult diferit față de cel pe care îl traversăm în prezent. Devenind
tot mai numeroși, oamenii pot transforma sau distruge biosfera. Presiunea exercitată asupra mediului
natural de populația în creștere, ar putea conduce către modificări climaterice semnificative.
În vederea diminuării acestor riscuri, nu trebuie să încetinim tehnologizarea. Dimpotrivă, este
necesar să depunem eforturi pentru a înțelege cu adevărat natura și să utilizăm tehnologia cea mai
potrivită. Fără îndoială că, pe plan mondial, majoritatea oamenilor trăiesc mai bine decât au făcut-o
părinții lor. Totodată, a scăzut procentul celor care se află la nivelul de jos al sărăciei.
Îmbunătățirea nivelului de trai, care s-a desfășurat în paralel cu o creștere accelerată a populației,
nu ar fi fost posibilă în absența progreselor înregistrate în știință și tehnologie. Aceste progrese au
reprezentat „forțe pozitive în lume”. În fapt, sănătatea mediului nostru, ar putea avea numai de câștigat
ca urmare a progreselor înregistrate în biotehnologie, cibernetică, robotică și inteligență artificială.
Din acest punct de vedere, dezvoltarea tehnologică ne oferă perspective pozitive. Însă, nu putem
ignora existența unui potențial inconvenient. Apar noi vulnerabilități, în condițiile în care progresele
tehnologice conduc către o lume tot mai interconectată. [9]
De multe ori, viitorul ne ia prin surprindere. Dar cei mai mulți dintre noi se așteaptă să urmeze
o perioadă de mari transformări. Lumea în care trăim evoluează într-un ritm care uneori ne depășește
capacitatea de înțelegere. Pandemia de COVID-19 ne-a pus în fața unor provocări dificil de depășit.
A grăbit un proces de digitalizare care, oricum, se afla în desfășurare. Permanentele progrese
înregistrate de știință și tehnologie ar putea modifica într-un mod radical modul de conviețuire și de a
face politică. Aproape fără să ne dăm seama, creăm o lume pentru care „nu suntem încă pregătiți –
din punct de vedere intelectual, filosofic sau moral”. Vor fi puse în discuție, în deceniile care vor
urma, „vechile moduri de gândire, care ne-au fost de mare folos sute sau chiar mii de ani”. Vor apărea
noi mișcări și ideologii, vor putea fi revizuite sau abandonate convingeri bine înrădăcinate. Vor fi
reanalizate concepte precum libertate, egalitate, putere, democrație.
Politica viitorului ar putea să fie, de asemenea, diferită de cea din prezent. Politica secolului XX
a fost marcată de o întrebare fundamentală: în ce măsură ar trebui ca statul să fie implicat în viața
socială a cetățenilor și cât ar trebui să-i oferim pieței și societății civile? Pentru generațiile următoare,
o altă întrebare ar putea fi aceasta, total diferită: în ce proporție ar trebui ca viața personală a indivizilor
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să fie influențată de sisteme digitale performante și pe baza căror principii? În deceniile care vor urma,
se apreciază că vor fi realizate tehnologii cu un randament deosebit de performant. Unele dintre
acestea îl vor depăși pe om într-o suită variată de activități, chiar dacă nu vor deține o „inteligență”
asemănătoare cu a noastră. Într-un timp scurt, aceste sisteme nu vor avea imaginea unor calculatoare,
ci vor face parte din lumea materială, integrate în diferite structuri și lucruri, considerate în trecut ca
nefăcând parte din tehnologie. Tot mai multe date despre oameni vor fi culese și înregistrate. Ulterior,
informațiile referitoare la ceea ce facem, locurile pe care le vizităm, ce spunem sau chiar ceea ce
gândim vor fi prelucrate digital. Civilizația va avea de câștigat ca urmare a acestei transformări. Vom
învăța, vom călători, vom face cumpărături, vom păstra conexiunea cu ceilalți într-un mod diferit. Pe
de altă parte, tehnologiile vor ajunge să ne domine, obligându-ne să adoptăm un anumit
comportament. De exemplu, vehiculele autonome vor fi programate să nu poată depăși limita de viteză
legală. [11] Alte tehnologii vor deveni influente ca urmare a informațiilor pe care le vor deține despre
noi. Unele tehnologii vor marca viziunea noastră despre lume, influențându-ne modul de a gândi și de
a simți, dictându-ne în acest fel comportamentul.
Sisteme tehnologice revoluționare: Inteligența artificială
La baza funcționării tuturor sistemelor digitale se află un software, care mai poartă și denumirea
de cod. Codul reprezintă instrucțiunile adresate hardware-ului, componenta materială a tehnologiei,
transmițându-i ce anume trebuie să realizeze. Scrierea codului se realizează într-un limbaj de
programare, diferit de limbajul natural, care poate fi înțeles de oameni. Însă, termenul „limbaj” nu
este utilizat întâmplător, întrucât codul cuprinde reguli gramaticale proprii referitoare la punctuație și
sintaxă. [7] Principala diferență între limbajul de programare și limbajul natural constă în faptul că
primul este deosebit de precis. Codul trebuie să ofere comenzi clare, care nu pot fi interpretate în mod
diferit. [8]
Prin urmare, tehnologia digitală nu poate funcționa în afara codului său. Dorințele utilizatorilor
pot influența funcționarea codului doar în măsura în care acesta este programat să țină cont de ele. Nu
putem solicita unei anumite tehnologii să realizeze ceva pentru care nu este programată. Deși termenii
„cod” și „algoritm” sunt utilizați de multe ori unul în locul celuilalt, nu semnifică același lucru.
Proveniența cuvântului „algoritm” este strâns legată de matematicianul persan din secolul al IX-lea,
AbdˈAbdallah Muhammad ibn Mūsā Al-Khwārizmī. Algorismus, care reprezintă traducerea numelui
său, desemna abordarea matematică a raționamentului și manipularea datelor. [3] În prezent, termenul
algoritm desemnează un set de instrucțiuni necesare realizării unei operații sau soluționării unei
probleme. O serie de indicații de orientare oferite șoferului unui automobil sau sfaturile referitoare la
relațiile interumane reprezintă o formă de algoritm. Dacă ne raportăm la tehnologia digitală,
algoritmul constituie formula iar codul reprezintă transpunerea formulei într-un limbaj de programare.
Abia din anul 1943 se poate vorbi de apariția domeniului inteligenței artificiale, care își propune
să realizeze sisteme digitale „inteligente”, capabile să îndeplinească sarcini ce puteau fi duse la
îndeplinire anterior doar prin intermediul proceselor cognitive și creative specifice oamenilor. Astăzi,
acest proces are loc într-un ritm accelerat, mii de activități realizate anterior numai de oameni fiind
îndeplinite, mult mai rapid și eficient, de sistemele digitale.
Sistemele digitale „inteligente” aproape că realizează mai bine decât oamenii o serie de procese
precum traducerea dintr-o limbă în alta, recunoașterea chipurilor sau imitarea vorbirii. Se pare că,
vehiculele autonome bazate pe inteligență artificială vor deveni un lucru obișnuit în anii care vor urma.
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Compania Ford preconizează că va lansa un model de serie anul viitor. În anul 2016, utilizând
inteligența artificială, compania Microsoft a realizat un sistem de recunoaștere a vorbirii, capabil să
transcrie o conversație cu un număr de greșeli mai redus decât ar face-o un profesionist. Sistemul de
inteligență artificială realizat de cercetătorii Universității Oxford, poate să citească pe buze cu o
precizie de 93%, în timp ce oamenii nu depășesc 60%. Tehnologiile care utilizează inteligență
artificială sunt capabile astăzi să scrie articole în domenii variate. Programele de calculator pot scrie
articole sportive, economice și politice. Unul dintre acestea, intitulat „StatsMonkey” a fost realizat de
cercetătorii și studenții de la Intelligent Information Laboratory (Laboratorul pentru Inteligența
Informatică) al Universității Northwestern. Programul a fost creat pentru a automatiza relatările
sportive având la dispoziție datele obiective asupra unui meci pe care le transformă într-o narațiune
credibilă. Ceea ce realizează sistemul nu cuprinde doar enumerarea faptelor, ci scrie un articol care
cuprinde principalele elemente pe care le-ar utiliza și un ziarist sportiv. Utilizând o analiză statistică,
poate stabili care au fost evenimentele cele mai importante ale meciului, pe care le cuprinde într-o
relatare. Neplăcut ar putea fi faptul că au fost create sisteme care pot scrie discursuri pentru un anumit
partid politic. [4] De asemenea, tehnologiile bazate pe inteligență artificială pot regiza filme și crea
reclame. Nu peste mult timp așa-numiții chatboți (sisteme capabile să poarte un dialog cu omul), vor
fi implicați în preluarea comenzilor clienților în restaurante.
În ceea ce privește domeniul medicinei, sistemele de inteligență artificială pot face distincția
între diferite tipuri de cancer pulmonar. Totodată, în domeniul militar se lucrează pentru realizarea
unor „sisteme de arme autonome letale”, respectiv rachete, drone și roboți înarmați, care au capacitatea
de a-și alege țintele, pe baza unor anumiți parametri, fără intervenție umană.
Învățarea automată constituie un subdomeniu al inteligenței artificiale, de altfel, cel mai
important. În trecut, modalitatea tradițională de a determina un calculator să realizeze un anumit lucru
consta în a scrie un algoritm, respectiv o serie de instrucțiuni precise, prin care i se explica modalitatea
de urmat pentru a-și duce la îndeplinire sarcina. Algoritmul de învățare automată se deosebește de
algoritmul obișnuit prin aceea că are capacitatea de a descoperi singur recunoașterea tiparelor, cum să
creeze modele și să îndeplinească o serie de sarcini. Este capabil să realizeze acest lucru prelucrând
cantități imense de date, să extragă tipare și să formuleze concluzii proprii. Algoritmii de învățare
automată pot dobândi atât cunoștințe cât și deprinderi. Datorită acestui fapt, în viitor calculatoarele nu
vor mai trebui programate, pentru că se vor programa singure. Un exemplu revelator în această
privință ar fi faptul că o mașină autonomă nu funcționează după un algoritm scris de un inginer, care
i-a arătat, cu deplină precizie, traseul pe care trebuie să-l urmeze între două puncte. O mașină care se
deplasează pe baza unui algoritm de învățare automată, poate realiza acest lucru urmărind modul cum
procedează șoferul. [1]
Sugestiv, din acest punct de vedere, este progresul realizat de compania londoneză DeepMind,
care, în prezent, este deținută de Google. În anul 2016, computerul AlphaGo, construit de DeepMind
a realizat o performanță notabilă, reușind să îl învingă pe Lee Sedol, campionul mondial la go. Dacă
amintim faptul că, în trecut, computerul IMB Deep Blue a reuși să-l învingă pe campionul mondial la
șah, Garri Kasparov, performanța nu ar părea atât de impresionantă. Totuși, există diferențe notabile
între cele două computere. În timp ce programarea lui Deep Blue a fost realizată de jucători experți,
mașina AlphaGo a devenit atât de performantă jucând numeroase jocuri de una singură. Cei care au
creat AlphaGo nu își dau seama cum adoptă mașina deciziile. În anul următor, AlphaGo Zero a mers
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mai departe: i s-au oferit numai regulile și a reușit să învețe totul dobândind abilitățile unui jucător de
talie mondială în doar o zi.
În cadrul recunoașterii vocale sau faciale, aplicațiile utilizate pun în aplicare o tehnică intitulată
învățare automată generalizată. Despre învățarea automată se poate vorbi din anii 1980, principalul
precursor fiind anglo-canadianul Geoff Hinton. Însă, aplicațiile au început să se dezvolte spectaculos
după două decenii, respectiv dublarea vitezei calculatoarelor, înregistrată la fiecare doi ani. Au fost
create mașini dispunând de o viteză de procesare de o mie de ori mai ridicată. În cadrul acestui proces,
calculatoarele utilizează metodele „forței brute”. De exemplu, acestea au învățat să traducă, citind
milioane de pagini de documente aparținând Uniunii Europene, scrise în limbi diferite.
În raport cu ceea ce pot realiza oamenii, inteligența artificială deține avantajul de a putea analiza
cantități de date uriașe, pe care le poate manipula rapid și de a îndeplini instrucțiuni complexe. Este
deosebit de eficientă pentru îmbunătățirea rețelelor complicate, precum traficul urban sau rețeaua
electrică. Google a afirmat că, din momentul în care administrarea energiei utilizată în cazul băncilor
sale de date a fost cedată unei mașini, consumul energetic a scăzut cu 40%. Cu toate acestea, există o
serie de limitări. Hardware-ul deținut de AlphaGo avea un consum care se ridica la sute de kilowați.
În schimb, creierul lui Lee Sedol are un consum mult mai redus, de circa treizeci de wați (consumul
unui bec). În plus, creierul lui Sedol poate face și alte lucruri, în afară de a juca go.
În trecut, dispozitivele digitale performante aveau încorporate și dispozitivul care îl determina
să funcționeze. Ca urmare a apariției, în urmă cu puțin peste zece ani, a informaticii dematerializate
(cloud computing), nu mai este necesar ca puterea de calcul să se găsească, în mod fizic, în cadrul
dispozitivului. Programul Siri, lansat de Aple este disponibil pe internet. Aceasta constituie, de
asemenea, o formă de învățare automată, sistemele pot învăța și din experiențele altora, nu dor din
propriile experiențe.
Creșterea pronunțată a puterii de calcul
Extraordinarele progrese ale calculatoarelor din prezent se datorează faptului că s-a îmbunătățit
permanent capacitatea de a realiza componente electronice la scară foarte redusă și, în consecință, sau obținut structuri deosebit de complexe, numite procesoare, care stau la baza funcționării roboților,
a rețelelor de socializare sau a telefoanelor inteligente. Ca urmare a acestor progrese, internetul și
aplicațiile acestuia au condus la cea mai rapidă extindere a noilor tehnologii din întreaga istorie a
umanității, realizată la nivel global. Serviciile online sau bunurile electronice de larg consum sunt, în
prezent, accesibile pentru miliarde de indivizi, fapt care le-a schimbat multora viața. Locuitorii din
cele mai sărace zone ale lumii pot utiliza smartphone-ul pentru a primi informații referitoare la piață
sau pentru a realiza plăți online. În India a fost introdus un card de identitate electronic ce le
favorizează cetățenilor accesul la asistența socială. Cardul nu necesită utilizarea unei parole. A fost
utilizat un soft de recunoaștere a irisului, care analizează modelul vaselor sangvine din ochi. Sistemul
permite identificarea precisă a 1,3 miliarde de indieni.
În ultima jumătate de secol, puterea de calcul, reprezentând „capacitatea cipurilor de a prelucra
date”, aproape s-a dublat la fiecare doi ani. Cei mai mulți specialiști consideră că acest progres nu se
va opri. Raportându-ne la tendințele din prezent, putem aprecia că un calculator va deveni de 64 de
ori mai rapid în anul 2029 față de anul 2017. Dacă progresul tehnologic se va menține în același ritm,
în 2041 creșterea puterii de calcul va fi 4.096 de ori mai rapidă. Acest lucru nu pare a fi improbabil
dacă evocăm faptul că un telefon inteligent din prezent deține mai multă putere de procesare decât cea
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deținută de computerul de ghidaj al misiunii Apollo, cu ajutorul căruia Neil Armstrong a pus piciorul
pe Lună. [5] Această teorie, referitoare la dublarea puterii de procesare a calculatoarelor la fiecare doi
ani, poartă titulatura de Legea lui Moore. Cofondatorul companiei Intel, Gordon Moore, afirma întrun articol publicat în 1965, că numărul componentelor din cadrul unui circuit integrat va cunoaște o
dublare din doi în doi ani, fenomenul continuând încă circa zece ani. După mai multe decenii după
aceasta afirmație a lui Moore, constatăm că teoria sa și-a păstrat valabilitatea.
Tehnologia devine tot mai integrată iar societate tot mai cuantificată.
Tehnologia viitorului va face parte integrantă din viața noastră cotidiană. Numeroase obiecte de
uz curent, obiecte electrocasnice sau îmbrăcămintea, vor deține putere de procesare, senzori și vor
dispune de conectare la internet. Devenite dispozitive „inteligente”, acestea vor putea să adopte decizii
proprii, prelucrând și valorificând informațiile pe care le vor asimila. Această tehnologie digitală va
deveni tot mai răspândită, fiind prezentă atât în spațiul privat cât și în cel public. De exemplu, la
domiciliul personal, frigiderele vor putea monitoriza ceea ce mâncăm iar în spațiul public coșurile de
gunoi inteligente ne vor anunța când s-au umplut. Noua tehnologie va fi, totodată, conectivă, fiind
mult facilitat transferul de informații. Numărul persoanelor conectate la internet a cunoscut o creștere
spectaculoasă permanentă, de la 400 de milioane în anul 2000, la nu mai puțin de 3,5 miliarde în anul
2016. Estimările pentru anul 2021, oferă o cifră de 4,6 miliarde. Conexiunea la rețelele cu acces
wireless la internet nu se realizează numai cu ajutorul calculatoarelor desktop, ci și prin intermediul
altor dispozitive „inteligente” precum smartphone-urile, tabletele, consolele de joc și alte tehnologii
purtabile.
În ceea ce privește cuantificarea societății: numeroase informații sunt furnizate de oameni.
Zilnic aceștia trimit circa 269 de miliarde de e-mail-uri, încărcă aproximativ 350 de milioane de
fotografii pe Facebook și adăugă 500 de milioane de postări pe Twitter. În alte situații, nu creăm date
în mod conștient, însă, o serie de „reziduuri digitale” sunt preluate de dispozitivele aflate în posesia
noastră sau în jurul nostru. Aplicațiile de telefoane inteligente utilizează GPS-ul pentru a ne urmări și
a ne localiza. Realizăm mai mult de 60.000 de căutări pe Google pe secundă, ceea ce reprezintă un
număr de mai mult de 3,5 miliarde pe zi. Toate aceste date sunt introduse în stocul de informații al
Google, care crește permanent. La fel procedează și Facebook, care stochează un număr mare de
informații despre proprii utilizatori, inclusiv numerele de telefon și adresele de e-mail ale apropiaților
acestora.
În lumea în care trăim, aproape orice persoană (atât copii cât și adulți), poate fi contactată în
orice moment. De altfel, ne dorim să fim conectați permanent la internet. Acest lucru este bun sau
rău? Probabil, câte puțin din fiecare. Fără îndoială că, deja, traversăm un moment de cotitură. Sunt
diferențe majore între generații, în ceea ce privește copilăria off-line a generațiilor trecute sau copilăria
on-line a generației actuale. În momentul în care un copil primește primul său telefon, debutează și
procesul de stocare a datelor sale personale, care vor crește permanent pe parcursul vieții. Datele
respective pot fi comparate și codificate în mod permanent. Așadar, la scara istoriei umanității,
explozia acumulării datelor reprezintă un fenomen deosebit de recent. Acest fapt nu era posibil acum
două-trei decenii.
Mai multe milenii, informațiile au fost păstrate și transmise prin intermediul unor table de lut,
suluri de papirus sau pergament realizat din pielea unor animale. Un moment important l-a constituit
apariția hârtiei, prin utilizarea unei paste obținute din lemn sau din plante ierboase. Însă, un moment
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cu adevărat revoluționar l-a constituit inventarea tiparului. La doar jumătate de secol de la înființarea
celei dintâi tipografii au fost tipărite nu mai puțin de 8 mil. de cărți. Cifra depășea numărul cărților
scrise în întregul mileniu care a precedat această invenție remarcabilă. [2]
În secolul XX au urmat alte invenții remarcabile, precum apariția telegrafului, telefonului,
radioului, televiziunii sau calculatoarelor. În consecință, volumul datelor s-a amplificat rapid. Ca
urmare a acestei evoluții revoluționare a tehnologiei, în 1996 stocarea digitală a devenit mai rentabilă
în comparație cu păstrarea acestora pe suport de hârtie, întrucât volumul datelor crescuse foarte mult
iar calculatoarele deveniseră mai ieftine.
Dacă în anul 2000, numai 25% din totalitatea datelor erau păstrate în format digital, în anul 2007
stocarea digitală a acestora a crescut la 94%. Datorită digitalizării, posibilitatea de a culege date a
crescut într-un ritm susținut. Anual, volumul datelor digitale crește cu cel puțin 50%. Big data
constituie un termen utilizat pentru a evidenția modul în care sunt folosite cantități uriașe de date cu
scopul a înțelege, a supune analizei și a realiza prognoze ale tendințelor în timp real. Pentru a descrie
acest fenomen mai sunt utilizate și expresiile big data analytics, analytics sau deep analytics. Big data
nu reprezintă numai culegerea unui mare volum de date. De fapt, amplificarea cantității de date nu
aduce niciun folos dacă acestea nu pot fi prelucrate.
Rolul jucat de big data este acela de a crea cantități uriașe de date, care să poată fi utilizate în
timp real, pentru adoptarea celor mai bune și eficiente decizii. Big data cunoaște o dezvoltare
permanentă datorită faptului că s-au înregistrat progrese remarcabile în privința vizualizării datelor,
ceea ce oferă posibilitatea oamenilor să înțeleagă lucruri care nu ar putea fi remarcate pe o foaie de
calcul încărcată de cifre. [10]
Cum sunt însă transformate datele brute în informații și apoi în cunoștințe? Crearea big data a
însemnat introducerea unor inovații tehnologice importante. Specialiștii au constatat valoarea
deosebită a unei cantități mai mari de date analizate în legătură cu un subiect anume, în detrimentul
unui eșantion mai mic sau reprezentativ. În anii 1990, IBM a lansat un program de traducere intitulat
Candide. În anul 2006, Google a demarat propriul program de traducere, însă abordarea a fost una
diferită. A preferat să adune cât mai multe documente aflate pe internet, chiar dacă unele traduceri
erau de calitate scăzută (baza de date a cuprins 95 de miliarde de propoziții în limba engleză, spre
deosebire de Candide care a adunat trei milioane de propoziții cu o traducere bună în limba engleză).
Google nu a utilizat un algoritm mai bun. În schimb baza de date a fost mult mai mare, fapt care a
făcut diferența. Așadar, Google a tratat limbajul ca „date dezordonate”, prin intermediul cărora au fost
evaluate posibilitățile. Datele devin mai valoroase în măsura în care sunt culese, cât mai multe, dintrun singur loc. O singură căutare pe internet nu are o valoare deosebită, însă, când sun agregate un
număr mare de căutări, acestea pot oferi perspective largi referitoare la convingeri, stare de sănătate,
activități comerciale sau preferințe muzicale. În fapt, nu facem altceva decât să oferim informații
personale primind în schimb servicii gratuite. Valoarea comercială a Facebook se bazează, mai ales,
pe informațiile deținute despre utilizatorii săi care pot fi folosite, de exemplu, pentru orientarea unor
reclame către anumite categorii de persoane. Guvernele manifestă, la rândul lor, interes pentru big
data. Autoritățile municipale le pot utiliza pentru proiectarea orașelor inteligente, iar cele centrale
pentru monitorizarea îndeplinirii obligațiilor legale de către proprii cetățeni.
O societate cu un grad mare de cuantificare poate fi analizată cu ușurință de cei care controlează
diverse tehnologii. Odată cu înregistrarea activității sociale, vor putea fi realizate diagrame care vor fi
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deosebit de prețioase pentru cei care ne consideră potențial cumpărători dar și pentru cei care vor dori
să-și pună amprenta asupra vieții noastre colective. Acest fapt ar putea avea implicații profunde.
Totodată, tehnologia devine din ce în ce mai constitutivă. Tehnologia digitală constitutivă este
aceea care se manifestă și în lumea materială, nu doar în cea virtuală. O întâmplare sugestivă
referitoare la ceea ce ar putea să ne ofere viitorul îi are actori pe Henry Ford II și Walter Reuther, șeful
sindicatului United Auto Workers. Cei doi vizitau o fabrică de producție automatizată recent.
Directorul firmei de autoturisme Ford l-a întrebat în glumă pe Reuther cum îi va determina pe roboți
să achite cotizația pentru sindicat. Liderul de sindicat a contraatacat, adresându-i lui Ford o întrebare
la fel de percutantă: cum îi va convinge acesta să îi cumpere autoturismele? Indiferent dacă această
conversație anecdotică a avut loc sau nu, remarcăm preocuparea referitoare la „impactul final” al
extinderii automatizării: muncitorii sunt, totodată, și cumpărători, prin intermediul salariilor pe care
le primesc cumpărând produse și servicii realizate de economie. Din acest punct de vedere, industria
auto reprezintă un exemplu relevant. În anul 1914, Henry Ford a crescut producția pentru Ford Model
T. Totodată însă, a luat o măsură deosebit de importantă pentru asigurarea succesului acestei inițiative:
a dublat salariile propriilor angajați, care astfel primeau 5 dolari pe zi și își permiteau să achiziționeze
automobilele fabricate de ei înșiși. Ulterior, dezvoltarea industriei auto a fost strâns legată de
construirea unei clase de mijloc americane numeroase [4].
Utilizarea roboților pare să aibă avantaje evidente. Roboții nu tânjesc după relaxare,
divertisment sau diferite activități intelectuale. Nu trebuie să beneficieze de o casă, un spațiu
individual, nu își doresc să dețină bani sau să se îmbogățească. Activitatea lor se limitează la muncă
și nu solicită salarii. Există totuși și o latură întunecată. Treptat, îndeplinesc sarcini tot mai complexe
și îi înlocuiesc pe oameni în numeroase domenii. Patronii care, la început nu doresc să îi înlocuiască
pe oameni cu mașini, ar putea ceda, în cele din urmă, ca urmare a presiunii provenite din partea
concurenților, care nu ezită să facă acest lucru.
Robotica modernă se confruntă cu provocarea creării unor aparate care să dețină abilități fizice
asemănătoare oamenilor sau animalelor. Acest lucru este mai dificil decât crearea unor tehnologii care
să rezolve probleme în mediul virtual. Cu toate acestea, populația de roboți, la nivel mondial,
depășește cifra de zece milioane, mulți dintre aceștia fiind implicați în activități fizice utile. Spre
exemplu, roboții realizează, în prezent, 80% din operațiile necesare realizării unui automobil. Se
estimează că, în acest domeniu, cheltuielile totale vor fi de peste patru ori mai ridicate în anul 2025 în
raport cu anul 2010.
Experții în domeniu sunt de părere că inteligența artificială se află încă într-un „stadiu infantil”,
față de transformările pe care le va suferi în deceniile următoare. Fără îndoială că, acest fapt, va
produce transformări semnificative în ceea ce privește caracterul muncii, care ne aduce un venit și
contribuie la acordarea unui sens vieții și societății noastre.
Legitimitatea și transparența. Democrația și internetul.
S-a afirmat că internetul va transforma democrația. Acest lucru a început să se întâmple după
adoptarea sa pe scară largă, în anii 90 ai secolului trecut, influențând modul de funcționare al
democrațiilor avansate. În primul rând, în ceea ce privește desfășurarea campaniilor politice. În
majoritatea campaniilor electorale importante se recurge la instrumente on-line pentru colectarea de
fonduri, instruirea susținătorilor, eficientizarea difuzării mesajelor electorale, transmiterea
informațiilor și monitorizarea activiștilor. În ultima perioadă, politicienii au început să pună în valoare
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potențialul deosebit al big data, pentru identificare „profilului cetățenilor”, influențarea
comportamentului acestora în domeniul politic, „anticiparea intențiilor de vot” și, ca urmare,
adoptarea unor reclame specifice și acumularea unor resurse organizaționale.
Așadar, tehnicile la care recurg companiile pentru identificarea „profilului consumatorilor” și
lansarea pe piață a unor produse, sunt utilizate și în domeniul politic. În anul 2012, în cadrul campaniei
de realegere a președintelui american Barak Obama, au fost adunate într-o bază de date unică
informațiile referitoare la alegători. Această bază de date a fost îmbogățită cu informații provenite din
cadrul rețelelor de socializare. Ulterior, algoritmii de învățare automată au fost utilizați pentru a se
anticipa care era probabilitatea ca fiecare individ să-l voteze pe Obama, să participe la scrutin, să fie
influențat de „mesajele de reamintire” sau să-și modifice intenția de vot ca urmare a unei discuții. Dea lungul întregii campanii, s-au realizat zilnic 66.000 de simulări ale alegerilor, iar rezultatele obținute
au fost utilizate pentru distribuirea resurselor: cine ar trebui să fie sunat sau căutat la domiciliu și ce
urma să se transmită.
În așa-numita „lume a vieții digitale” - termen lansat de Jamie Susskind - o serie de tehnologii
vor putea deveni veritabile instrumente prin intermediul cărora puterea va putea fi exercitată. Unele
dintre acestea ne vor forța să realizăm o serie de lucruri, în timp ce altele, supraveghindu-ne, vor obține
același lucru. Exercitarea puterii, prin intermediul altor tehnologii va consta în influențarea modului
nostru de a percepe lumea. Cei care vor ajunge să controleze astfel de tehnologii, vor deține puterea,
întrucât vor putea determina decizia multora în ceea ce privește realizarea unor lucruri importante pe
care altfel nu le-ar fi pus în practică sau să nu realizeze lucruri care, în alte condiții le-ar fi făcut.
Desigur că, entități publice sau private, vor dori să controleze astfel de tehnologii pentru a deține
puterea.
Forța, constrângerea, influența, autoritatea și manipularea reprezintă forme de manifestare a
puterii. Însă, acestea nu pot fi considerate, din perspectivă morală, în mod categoric, greșite sau
corecte. Nu ar trebui să considerăm că, în totalitatea cazurilor, influența și autoritatea ar fi de preferat
în defavoarea forței sau manipulării. În anumite condiții, utilizarea forței poate constitui o acțiune
legitimă: de exemplu atunci când un polițist îi pune cătușele unui evadat din închisoare; influența
poate deveni nocivă, dacă ne raportăm, spre exemplu, la propaganda desfășurată de ISIS pentru ai
atrage pe tinerii musulmani, iar, uneori, autoritatea poate conduce la realizarea de abuzuri (un exemplu
reprezentându-l preoții pedofili). Inclusiv manipularea își poate găsi justificarea din perspectivă
morală: un agent sub acoperire poate utiliza o gamă largă de proceduri pentru a se înfiltra într-o
organizație criminală.
Statul și companiile de tehnologie se vor afla în competiție pentru a beneficia tot mai mult de
noile tehnologii ale puterii. În lumea vieții digitale, câteva entități puternice ar putea concentra
întreaga avuție, dacă nu se vor găsi modalități de a fi împiedicate să realizeze acest lucru. Pentru a se
evita această situație, susține Jamie Susskind, tehnologii trebuie să își asume misiunea de a deveni
filosofi. Societatea are nevoie de ingineri-filosofi, care să fie preocupați de perpetuarea libertății, a
democrației, precum și a ideii de dreptate. Prin urmare, viitorul politicii se va afla în strânsă legătură
cu modalitatea în care tehnologii își vor desfășura munca. Pe de altă parte, cei care nu activează în
tehnologie, trebuie să își asume misiunea de a monitoriza noua societate. În conformitate cu
„principiul republicanismului digital”, libertatea care depinde de cei puternici, nu poate fi numită
libertate. Spiritul civic și vigilența au un rol fundamental. În lipsa acestora, lumea vieții digitale va
dobândi o latură întunecată pronunțată.
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În contextul tehnologizării rapide, apar pericole care ne amenință libertatea: de exemplu
„puterea statului consolidat”. Democrația va rămâne cel puțin la fel de importantă ca și în trecut. De
aceea, trebuie să existe un control asupra statului consolidat. Pentru aceasta, democrația ar putea
căpăta un suflu nou, îmbinând democrația elitistă competitivă actuală cu elemente ale democrației
deliberative (care presupune crearea unui forum al dezbaterii politice), democrației directe (adoptarea
unor decizii în mod direct de către cetățeni asupra unor probleme) și democrației datelor (unele decizii
politice ar putea fi luate pe baza unor date existente).
De asemenea, ar trebui să ne preocupe puterea companiilor de tehnologie. Referitor la acest
aspect, problema principală nu este aceea că unele dintre aceste companii devin tot mai bogate iar noi
din ce în ce mai săraci, ci puterea pe care aceste companii o vor deține controlând anumite tehnologii.
În context, ar putea apărea întrebarea de ce aceste companii care creează produse apreciate de
consumatori nu ar trebui să se bucure de puterea oferită de propriul succes? Întrucât, nu trebuie să
confundăm „logica economică cu logica politică”. Într-adevăr, bogăția se poate obține, în mod legitim,
prin intermediul pieței. Dar puterea dobândită în acest fel nu este justificată. Ea nu trebuie să se
raporteze la principii economice, ci politice. Soluția ar putea consta într-o atentă reglementare a
activității companiilor de tehnologie private, care să confere legitimitate puterii acestora. Această
legitimitate ar putea fi dobândită prin implementarea unor principii.
Consimțământul reprezintă cea mai importantă sursă a legitimității. Justificarea puterii pe care
o dețin companiile de tehnologie are la bază faptul că oamenii sunt de acord cu acțiunile acestora. De
cele mai multe ori însă, ei nu cunosc termenii la care consimt. Firmele de tehnologie comunică
potențialilor utilizatori o serie de termeni și condiții în virtutea cărora o persoană își dă acordul.
Argumentul utilizat de companiile de tehnologie este acela că aceasta poate face orice nu intră în
contradicție cu respectivele condiții. [6] Se estimează că citirea politicilor de confidențialitate întâlnite
de-a lungul unui an ar necesita 66 de zile lucrătoare. Cine ar avea atât de mult timp la dispoziție și
cine ar fi dispus să irosească atât de mult timp? Uneori nu avem de ales și trebuie să interacționăm cu
o anumită tehnologie, în situații care țin de ubicuitate (în ceea ce privește sistemele publice de
supraveghere) sau de necesitate (în cadrul unei economii fără numerar, vom fi obligați să utilizăm
forma de plată standard). Așadar, vorbim despre un consimțământ necesar, care nu este unul autentic.
Corectitudinea reprezintă o altă sursă de legitimitate esențială. Se afirmă faptul că, din
momentul în care beneficiem de serviciile unei platforme digitale, trebuie să acceptăm și o serie de
răspunderi. Însă, dacă o companie tehnologică preia datele noastre fără a ne comunica acest lucru,
acțiunea nu mai este legitimă.
Puterea unei companii de tehnologie poate fi considerată legitimă și dacă promovează valorile
comune ale utilizatorilor săi. Din acest punct de vedere, o platformă de știri poate filtra informațiile
dacă algoritmii săi sunt în concordanță cu valorile comune împărtășite de proprii utilizatori. Însă, dacă
algoritmii care conduc la culegerea și clasificarea informațiilor nu sunt cunoscuți de utilizatori, aceștia
nu au cum să își dea seama dacă ei corespund convingerilor lor comune.
Pe baza acestor principii, în lumea vieții digitale trebuie să fie introduse o serie de reglementări
referitoare la asigurarea transparenței și prevenirea concentrării tehnologiilor de putere. Trebuie să
existe transparență atât în ceea ce privește algoritmii cât și utilizarea datelor. Pe de altă parte, nu ar
trebui să i se permită niciunei companii să instituie un monopol „asupra tuturor mijloacelor de
exercitare a forței, de supraveghere și de control al percepției” sau să exercite control asupra „unui
singur mijloc de exercitare a forței, de supraveghere și de control al percepției”. [11]
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Concluzii
La nivel teoretic, procesul de inovare, aflat în desfășurare, ar putea fi oprit. Însă, probabilitatea
ca acest lucru să se întâmple este redusă, întrucât ne dorim cu toții securitate, prosperitate și
interconectare. Inovația actuală este determinată de un sistem de piață care îndeplinește aceste
necesități. Politica viitorului va fi marcată de lumea vieții digitale, discuțiile axându-se asupra celor
mai bune modalități de a utiliza și controla tehnologiile și nu de a stopa dezvoltarea acestora. Depinde
de noi ca viitorul să ne aducă numai lucruri bune. Consider că, în cadrul acestei scurte lucrări, subiectul
propus a putut fi tratat doar într-un mod sumar. Mi-am propus să lansez o dezbatere asupra unei teme
pe care o consider importantă. Desigur, problematica a fost mult simplificată, ca urmare a limitelor
mele personale dar și a vastității subiectului, care nu mi-a permis să fiu exhaustiv.
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THE SUBJECT OF VULNERABILITY IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC
Abstract: The state of vulnerability is a topic of interdisciplinary interest. The Covid-19 pandemic
caused new situations within the vulnerable population contingent. The discovery of bioethical
aspects is a fact of real theoretical and practical importance.
Keywords: vulnerability, bioethics, pandemic, Covid-19, medicine, patients
Adnotare: Starea de vulnerabilitate reprezintă un subiect de interes interdisciplinar. Pandemia
Covid-19 a provocat noi situații în cadrul contingentului vulnerabil de populație. Relevarea
aspectelor bioetice reprezintă un fapt de o veritabilă importanță teoretică și practică.
Cuvinte-cheie: vulnerabilitate, bioetică, pandemie, Covid-19, medicină, pacienți

ПРЕДМЕТ УЯЗВИМОСТИ В КОНТЕКСТЕ ПАНДЕМИИ COVID-19
Аннотация: Состояние уязвимости - тема междисциплинарного интереса. Пандемия Covid19 вызвала новые ситуации в уязвимом контингенте населения. Выявление биоэтических
аспектов - это факт, имеющий реальное теоретическое и практическое значение.
Ключевые слова: уязвимость, биоэтика, пандемия, COVID-19, медицина, пациенты

Starea de vulnerabilitate reprezintă, în esența sa, o persistentă problemă de abordare
interdisciplinară. Cele mai vizibile prezențe s-au evidențiat investigațiile științifice, în mass-media, în
proiecte finanțate din exterior. Concomitent, dar într-o formă mai „interiorizată”, adică nemanifestată
în toată extinderea spectrului informațional, vulnerabilitatea devine un subiect de interes magistral al
bioeticii. Pentru evitarea unor confuzii teoretice, trebuie de subliniat faptul că bioetica cuprinde un
cadru mai extins de prezență a vulnerabilității, aceasta fiind identificată la diferite categorii largi de
populație ori grupuri sociale specifice. Mai concret – la domeniul bioetic se referă stările de
vulnerabilitate ce țin în mod direct de menținerea vieții și sănătății indivizilor, de calitatea vieții
acestora.
Trecând peste faptul expunerii diferitor definiții, clasificări, cifre, niveluri de persistență, grade
de răspândire etc., este necesar de remarcat că în general vulnerabilitatea este o stare existențială,
temporară sau de durată, a unor oameni prin care aceștia manifestă un nivel redus de posibilități în
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ceea ce privește aprecierea obiectivă a situațiilor și apărarea, promovarea propriei poziții. Respectiva
stare este condiționată de dificultăți somatice și/ori psihice. Durata prezenței stării de vulnerabilitate
poate fi dependentă de factorii sociali sau medicali.
Evoluarea până la starea pandemică a virusului SARS-Cov-2 a marcat activitatea medicală
printr-o nouă experiență. Astfel, în urma declarării de către OMS a stării de urgență în sănătate publică,
la 30 ianuarie 2020, la data de 2 februarie 2020 este convocată Comisia Națională Extraordinară de
Sănătate Publică, la care s-a examinat situația epidemiologică privind transmiterea pandemică a
virusului SARS-Cov-2, unde au și fost stabilite o serie de măsuri epidemice privind transmiterea
infecției Covid-19. Treptat sunt implementate o serie de restricții pe întreg teritoriu Republicii
Moldova. Aceste măsuri au trasat exercitarea serviciilor medicale în staționar, cât și la domiciliu. Mai
mult, s-a amplificat și formele de manifestare a vulnerabilității pacienților. Sistemul de sănătate nu a
fost pregătit pentru a face față condițiilor epidemice, fapt ce a determinat adoptarea unor măsuri
masive și excesive de precauție, care epuizează resurse umane, resurse medicale și materiale,
dirijându-le într-un singur sens, stigmatizează o serie de cetățeni, discriminează bolnavii cu alte
afecțiuni (mai ales cronice și oncologice)
Au apărut părut situații noi, neîntâlnite până la moment – trecerea la categoria de vulnerabilitate
a unor grupuri de medici care s-au pomenit în această stare fie reieșind din specificul activității lor,
fiind plasați pe „prima linie” în lupta cu infecțiile de Covid-19 și complicațiile acesteia, fie din cauza
managementului deficitar prezent în sistemul de sănătate, începând cu factorii de decizie din nivelul
superior, și terminând cu cei de nivel instituțional, ce formează nemijlocit administrația instituției
medicale. Medicii din unele domenii de activitate au devenit un veritabil contingent vulnerabil.
Alt contingent cu stare de vulnerabilitate este cel al pacienților. Acesta se împarte în câteva
grupuri: 1) pacienți care au nimerit în zona „Covid” fiind practic izolați de lumea exterioară, cu
prezența unei stări presante de panică și frică; 2) pacienți cu tratament în domiciliu, izolați și în mare
parte cuprinși de neîncredere în schemele de tratament relatate prin telefon de către medicul de familie;
3) pacienții cu tratament în regim de ambulatoriu care, în prima jumătate de an al restricțiilor
antipandemice au putut contacta cu medicul de familie și cu alți medici specialiști doar prin telefon,
fiind practic lipsiți de un tratament complex, administrat în baza tuturor datelor obiective; 4) pacienți
aflați în îngrijire paliativă care au nimerit într-o stare și mai dezavantajată, fiind izolați chiar și de cei
mai apropiați, dacă erau internați la îngrijire de staționar. Într-o situație extrem de dificilă au nimerit
reprezentanții altor grupuri vulnerabile: copiii și adolescenții cu boli cronice; persoane de vârsta a
treia cu diverse afecțiuni; invalizii cu probleme ale sistemului locomotor; bolnavii cu afecțiuni psihice.
Cele mai presante probleme de ordin bioetic s-au axat pe conținutul relațiilor medic-pacient, pe
principiul respectării integrității terapeutice, pe aplicarea permanentă a principiului binefacerii și,
concomitent, cel al conștiinciozității. Cea mai mare parte al contingentului de medici direct implicați
în lupta cu infecția Covid-19, cât și cei de alte categorii ce au activat și activează în această perioadă
pandemică, dau dovadă de o conștiinciozitate evidentă, de o implicare totală în realizarea sarcinilor
trasate. Concomitent s-au etalat și carențe privitor la respectarea altor principii ale bioeticii:
autonomiei pacientului, consimțământului informat, justeței, confidențialității, evitării erorilor și
greșelilor medicale ș.a.
Așadar pandemia Covid-19 a indus noi situații în viața socială și, implicit, în activitatea
medicală, creând noi și dificile condiții, în mare parte perturbând relațiile deja constituite, acutizând
și relevând accentuat problemele existente în ultimele trei decenii de independență a R. Moldova.
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ALTERITY: THE CONTEXT AND THE PRETEXT OF INTERCULTURAL DIALOGUE
Keywords: identity, otherness, culture, globalization, diversity.
Cuvinte-cheie: identitate, alteritate, cultură, globalizare, diversitate
Prin scindarea unității dintre statul național şi societatea tradițională, formarea noilor relații de
putere, lumea globalizată a plasat problema identității în centrul discursului contemporan. Din câte
cunoaștem, în orice discurs, indiferent de natura lui, atunci când ne referirm la celălalt, care este altfel
decât noi, generăm o axiomă exprimată, direct sau indirect, prin considerarea relațiilor complexe şi
variate, stabilite între Noi şi Ceilalți.
În acest sens, alteritatea se dezvăluie ca un context pentru autocunoaştere şi autoreflexie. De
fapt, raportul identitate - alteritate este constitutiv oricărui ansamblu socio-cultural. Alteritatea ca
prezență este proprie atât reprezentantului unei culturii, cât şi a unei culturi în parte. Dialogul dintre
identitate şi alteritate nu poate fi conceput decât prin recunoaşterea preliminară a pluraltății, într-o
comunitate care este extrem de fragmentată. Considerăm că diversitatea nu este o slăbiciune și nu
trebuie să fie privită ca o slăbiciune. E constatat faptul că componentele diferențierii constituie fațetele
alterității și factorii de influență în relația cu celălalt.
Un element semnificativ al societǎții globale este mobilitatea populației. Este o perioadă a
deschiderii cǎtre lume, care nu era disponibilǎ în trecut, și care oferă celuilalt posibilitatea de a
cunoaște obiceiuri şi practici, aspecte ale sistemelor religioase, ale relațiilor sociale, elemente ale
gastronomiei locale - simboluri caracteristice unei culturi.
Astăzi, trebuie să înțelegem că nu există culturi mari sau mici, superioare sau inferioare culturile constituie patrimoniul valoric, care definesc omul ca ființă culturală și, atunci când abordăm
idea diversității culturale, aceasta este implicit integratoare, deoarece vizează și domeniile politicului,
economicului, socialului şi, nu în ultimul rând, domeniul juridic.
În fiecare epocă istorică, relațiile dintre culturi erau determinate atât de influențe reciproce, cât
și de acelea unilaterale. Printre cele mai cunoscute exemple sunt relațiile dintre Europa/Occident, care
reprezintă centrul, și Orient, un spațiu cultural care, după constatarea lui Said, se înfățișa ca ceva
misterios și, în cadrul căruia, sub imperativul necesității siguranței sociale, juridice, constituționale,
politice și economice, marea majoritate s-a adaptat și conformat „proceselor civilizaționale”.
Schimbările majore la diferite etape ale evoluției civilizației au fost reflectate de elitele
intelectuale din toate timpurile. În acest sens, lansate de tradițiile filosofice occidentale, teoriile
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postcoloniale, după o lungă perioadă de dominație cu efect devastator al unui monocentrism, mai
exact, al europocentrismului, vor prezenta o reacție de subminare a metropolei.
Astfel, la problematizarea dispozitivului conceptual al demersurilor teoretice privitoare la
postcolonialism și la o vizibilitate mai largă a acestora, asistăm după Revoluția Iraniană, fiind de fapt
o Revoluție Islamică, care înlocuiește o monarhie cu o republică islamică, care astăzi reprezintă un
pretext al dialogului intercultural pentru Occident. Nu mai este esențial contextul acestui dialog,
pentru cǎ existǎ o multitudine de posibilitǎți de interacțiune cu acei care nu acceptă „ beneficiile”
relației complexe dintre „Noi” şi „Ceilalți”.
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COMPORTAMENTUL AMORAL: FORME, CAUZE, MODALITĂȚI DE
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AMORAL BEHAVIOR: FORMS, CAUSES, WAYS OF COMBAT (FROM THE
PERSPECTIVE OF YOUNG STUDENTS OF TUM)
Abstract: The article generalizes the visions regarding the forms of amoral behavior, their causes and
the ways of combating, expressed by the young people from TUM from the faculties where the author
worked as a teacher: Faculty of Computers, Informatics and Microelectronics, Faculty of Textiles
and Printing and the Faculty of Food Technology. That information was selected, analyzed and
generalized based on materials from assessments (attestations and exams) to the disciplines of Ethics,
Communication, Law, Ethics and Professional Culture, Ethics and Basics of Communication,
comprising students mainly from the full-time sections, but also those from the low frequency.
Keywords: ethics, morality, amorality, immorality, moral norms.
Adnotare: În articol sunt generalizate viziunile privind formele de comportament amoral, cauzele lor
și modalitățile de combatere, exprimate de către tinerii de la UTM de la facultățile unde a activat
autorul în calitate de profesor: Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronica, Facultatea
Textile și Poligrafie și Facultatea Tehnologia alimentelor. Informația respectivă a fost selectata,
analizată și generalizată în baza materialelor de la evaluări (atestări și examene) la disciplinele
Etică, Comunicare, Drept, Etica și cultura profesională, Etica și Bazele comunicării, fiind cuprinși
studenți preponderent de la secțiile cu frecvența la zi, dar și cei de la frecvența redusă.
Cuvinte cheie: etică, moralitate, amoralitate, imoralitate, norme morale.
Societatea din Republica Moldova traversează o cale deloc ușoară spre modernitate odată cu
obținerea independenței și suveranității acestui tânăr stat, pretinzând a se alinia la lumea civilizată a
Occidentului. Această aliniere se produce în ritmuri modest de mici și înregistrând succese extrem de
relative și asta, după părerea noastră, din cauza crizelor de tot felul care o macină. Ori putem vorbi
despre o criză generală care are mai multe aspecte/fațete – economică și politică, socială în diversele
ei aspecte, și altele. Dar precum orice domeniu de existență și activitate umană are și aspect spiritual,
criza morală pe care o retrăiește societatea moldovenească prevalează, lăsându-și amprenta asupra
tuturor celorlalte. Anume în virtutea acestui fapt, după ce am fost încadrat în predarea disciplinei Etica
în diversele ei formulări la diferite facultăți ale UTM-ului am considerat necesar să văd, analizez și
apreciez cum înțeleg tinerii rolul, valoarea, însemnătatea și actualitatea comportamentului etic în
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accelerarea progresului, schimbărilor spre bine a stării de lucruri de la noi din țară. Și așa cum
comportamentul amoral este frâna sau vinovatul tuturor relelor de la noi – asta este părerea mea
subiectivă - am considerat să le adresez studenților una din întrebări la evaluări (atestare, examen)
recomandându-le să mediteze asupra acesteia. Au avut ocazia să-și expună părerea un număr destul
de reprezentativ de tineri de la trei facultăți, și deși au fost rugați să inventarieze faptele rele pe care
le observă în mediul lor apropiat (fapta fiind percepută ca unitate de măsură a comportamentului)
mulți au recurs la găsirea răspunsului în alte surse, să le zicem mai credibile – manuale, suporturi,
articole, Internet – deși o altă parte s-au conformat, aducând exemple pe care ei le consideră la temă.
În cele ce urmează voi evidenția cele mai semnificative înțelegeri, percepții ale lor în ordinea arătată
în titlul articolului.
Mai întâi de toate, despre conceptul de comportament amoral și formele lui în viziunea
tinerilor. Cel mai frecvent răspuns la acest subpunct al întrebării a fost cel conform căruia un așa fel
de comportament contravine legii de aur a moralei, reprezentând o colecție de tipuri de acțiuni umane
care nu sunt considerate în nici un caz normale pentru societate în ansamblu și care a fost condamnat
mereu în societate. Amoralitatea este percepută ca încălcarea principiilor, regulilor, normelor morale
în multitudinea aspectelor existențiale ale omului – în familie, în instituțiile școlare, la locul de muncă,
în spațiul public, în întreaga gamă de relații cu alți oameni. Alții au folosit în locul termenului de
comportament amoral comportament deviant care este interpretat în același sens: comportament care
încalcă normele etice și morale, care sunt consacrate în conceptul de valori umane universale într-o
societate, aici acesta fiind înțeles ca refuzul voluntar de a urma, respecta aceste norme care de fapt
sunt niște porunci imperative de necontestat.
Este relevant momentul că tinerii deosebesc amoralitatea de imoralitate (ce-i drept nu mulți).
Imoralitatea este văzută ca o anumită alegere a subiectului, un fel de a fi, sau de a se evidenția a
acestuia într-o comunitate (grup, colectiv) pentru a-și atinge scopurile, sau pentru a se distinge/deosebi
de ceilalți. Ea mai este înțeleasă ca o sfidare a moralei învechite, depășite de timp, o chemare de a
revizui careva norme sau reguli morale, o curățare a terenului pentru nou. Imoralitatea, menționează
un tânăr, este încălcarea tuturor regulilor decenței... Ea poate avea două nuanțe: pozitivă, când
imoralitatea este o formă de manifestare a protestului contra normelor și regulilor învechite/depășite,
urmărind scopul schimbării sistemului social în bine, și negativă, manifestându-se în dezorganizarea
funcțională a societății, care poate duce la dezagregarea/distrugerea completă a ei.
Alt moment care se cere menționat aici este utilizarea termenelor amoralitate și delicvență ca
sinonimice, ceea ce ni se pare incorect, întrucât ultima ține de încălcarea legilor, codurilor respective
– familiei, muncii, contravențional, celui civil etc., pe când primul ține de încălcarea normelor morale,
unde judecători sunt doi: propria conștiință și opinia publică. În orice caz există o astfel de părere pe
care o accept și împărtășesc și eu.
Dintre formele de comportament amoral numite și evidențiate în răspunsuri nominalizăm:
dependențele de tot felul – alcool, substanțe narcotice, jocuri de noroc ș.a., chiar în cele mai inițiale
forme/etape; corupția, furturile și minciunele sau înșelăciunea; manipularea, prostituția, pedofilismul;
în relațiile familiale (infidelitatea soților, violența, agresivitatea, cruzimea ș.a.); în transportul obștesc
(atitudinile, relațiile dintre diferite categorii de pasageri/călători); în locurile publice (vorbe tari, dure,
limbaj indecent, expresii obscene); stereotipurile, prejudecățile și discriminarea ș.a. Cele enumerate
reprezintă o simbioză a ceea ce au asimilat din diverse surse academice și, mai puține, propriile
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observații. Atât cei, de la frecvență la zi, dar, mai ales, cei de la frecvență redusă, s-au referit la forme
de comportament amoral în organizații, firme, companii.
Este destul de bogat spectrul de cauze, motive, factori care alimentează sau condiționează
comportamentul amoral. Unii pornesc de la teza generală că oamenii sunt diferiți, pot fi grupați în
buni și răi, după care nu ai a te aștepta la fapte bune de la oamenii răi, din contra și cei buni se-întâmplă
că săvârșesc fapte urâte, adică amorale. Alții dau vina pe stat și societate, făcând comparație dintre
statele înalt dezvoltate și slab dezvoltate, arătând că în primele lucrurile sunt atât de bine aranjate și
organizate încât oamenilor nici prin gând nu le trăsnește să săvârșească fapte amorale, pe când în
celelalte, statului chiar îi convine să existe oameni cu nevoi sociale, vulnerabili, needucați...În țările
dezvoltate statul a impus niște norme drastice de comportament etic și populația își caută sau este
preocupată de-ale ei: fie probleme personale, de familie, serviciul, locul de muncă ș.a. În unison cu
astfel de percepere a factorilor comportamentului amoral se înscriu: inegalitatea de avere pe scară
socială (venitul afectează în principal creșterea și comportamentul unei persoane: cu cât o persoană
câștigă mai puțini bani, cu atât mai probabil este să degradeze); nivelul de educație (părinți neinițiați
în etică sau morală, needucați, nepregătiți în acest sens produc copii needucați, ceea ce le complică
munca celorlalte instituții școlare sau publice în recuperarea celor șapte ani de-acasă...) ; mediul social
exterior divers, pestriț și contradictoriu, care poate fi tolerant sau intolerant față de tot spectrul de
comportamente manifestate de diferite persoane. Acest mediu lasă cea mai mare amprentă asupra
comportamentului și formează de fapt personalitatea, ori cu semnul plus, ori cu semnul minus.
În cazurile când unii respondenți se refereau la cauzele comportamentului amoral în organizații,
firme, companii au fost menționate: abordarea economică și tehnică a problemelor firmei, companiei,
organizației în defavoarea laturii/componentei etice; goana după un câștig cât mai mare prin decizii
sau acțiuni neetice; conflictele de roluri (se întâmplă că rolul birocratic al angajatului vine în
contradicție cu rolul de membru al unui grup profesional); concurența sau competiția puternică sau
dură care îi face pe unii să recurgă la metode îndoielnice spre a obține biruința; stimulente inepte
pentru manageri pentru comportamentul etic al angajaților; conflicte, neînțelegeri, situații stresante în
organizație, firmă, companie ș.a.
Și, în sfârșit, când vine vorba de modalități de combatere a comportamentului amoral în firme,
companii, organizații au fost menționate: măiestria și iscusința administrației de toate nivelele în
rezolvarea conflictelor, dilemelor etice. Este considerată extrem de importantă găsirea balanței,
armoniei dintre performanța economică a firmei, măsurată prin costuri, venituri, profit, dividende și
cea etico-socială, și care este mult mai greu de evaluat, aceasta având mai multe coordonate, dar întrun anumit mod comprimată în maxima A face bine este un lucru profitabil, deoarece include
obligațiuni, responsabilitate nu numai față de serviciu sau produs, dar și față de angajați, și față de
consumatori, și față de creditori, furnizori, față de mediul înconjurător, de statul-gazdă și chiar de
comunitatea internațională.
Pentru a asigura un comportament etic sunt binevenite: introducerea de standarde etice care
includ valori comune, preferințe sociale, reguli de conduită – (la loc de vază și cinste s-ar cuveni să
fie frumos executat și afișat Codul deontologic al firmei, care să includă, printre altele, drepturile,
libertățile, obligațiunile și responsabilitatea lucrătorilor); crearea comitetelor de etică; găsirea celor
mai potrivite sau elaborarea unor mecanisme eficiente atât stimulatorii cât și de contracarare a
acțiunilor neetice; organizarea instruirii în această direcție, mai ales, pentru manageri și personal (dar
unii tineri au menționat că și printre administratori de mai înalt rang se mai întâlnesc persoane nu prea
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inițiate în etică, dar... morală știu a face...); informarea constantă a personalului, angajaților;
organizarea de întâlniri, seminarii, conferințe, simpozioane pe probleme de etică. Cu referire la unii
experți din lumea afacerilor, unii tineri au adus exemple de prin alte părți (state, țări) unde sunt
elaborate și puse în aplicare Programe interesante de recompensă pentru angajați, care includ
mecanisme atât monetare (salarii, bonusuri în numerar, premii, beneficii, opțiuni pe acțiuni și planuri
de repartizare a profitului) cât și nemonetare (promoții, recunoaștere publică, bilete gratuite la un
teatru sau o competiție sportivă, sau eveniment sportiv). Este evident că prin acest sistem
organizațional de recompensare devin imposibile comportamentele nedorite, ceea ce și asigură
funcționalitatea sănătoasă a firmei sau companiei.
Dacă totuși să vorbim la general despre combaterea oricăror forme de comportament amoral,
cei care au cuprins în răspuns și această latură a întrebării, s-au referit la: revalorizarea potențialului
educațional al familiei ca primă celulă a societății, ori deficitul acestor șapte ani de-acasă își lasă
amprenta asupra întregului itinerar de viață a personalității. Aceasta este o chestiune sau problemă nu
numai demografică, dar și social-culturală, etico-spirituală dacă se poate de spus așa.; sporirea atenției
la partea umanitară a pregătirii tinerilor pentru viață, inclusiv studierea eticii la diferite niveluri în
instituțiile școlare de toate tipurile sau profilurile; în unitățile de producere de toate profilurile, în
administrare, guvernare cu toată arhitectura lor organizațională să-și găsească și să funcționeze organe
speciale aparte și independente – comisii, comitete, sau cum nu s-ar numi ele, de integritate; același
lucru – în alte structuri și organisme sociale (în partidele politice, sindicate, medicină, sănătate,
învățământ, ONG-uri, organizații sportive etc.; ridicarea coeficientului energiei folositoare a societății
civile, a opiniei publice în neutralizarea oricărei forme de comportament amoral. Voi face aici o
remarcă aducând spusele dure ale unui tânăr: societatea contemporană a atins apogeul amoralității și
așa merge în continuare...anormalul devine normă, ceva obișnuit...depășirea acestei stări de lucruri
este o sarcină foarte complicată și complexă... soluția ar fi ca oamenii de pe băncile școlare să învețe
și să știe ce e bine, corect, pe dreptate și ce e rău, incorect, nedrept...concluzia acestuia e cam
pesimistă: doar lăsând ca totul să cadă în haos și ruine, se va putea construi o lume mai trainică și mai
bună.
Unii din respondenți au abordat și chestiunea metodelor de combatere a comportamentului
amoral, considerând valabile două metode: cea pedagogică, care presupune discuții profilactice, fără
mustrări și interdicții, când persoanelor corespunzătoare în mod verbal li se explică incorectitudinea
cutăror sau cutăror acțiuni sau inacțiuni, și, metoda sancțiunilor (psihologice sau chiar juridice, în
dependență de gravitatea faptei); și aici lucrează vorbele, convingerea, dar aici trebuie găsite cele mai
potrivite și eficiente pedepse, care-ar fi de învățăminte nu numai pentru persoana concretă dar și pentru
alții.
Concluzii:
1. Cele menționate dovedesc o înțelegere corectă de către tinerii studioși de la UTM a temei și
problemei. Ele reprezintă o generalizare sintetizată a celor relatate în răspunsuri.
2.Poziția civică care le este proprie și pe care o deduc din conceptele lor este bună, morală,
sănătoasă. Ei conștientizează actualitatea și seriozitatea problemei și sper să nu fie indiferenți în a
contracara formele de comportament contrarii normelor etice.
3.În fond rezolvarea problemei ar fi armonizarea factorilor obiectivi și subiectivi conform
cerinței Legii de aur a moralei.
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CIVILIZATIONAL CODING AS A MECHANISM FOR THE FORMATION OF
INNOVATIVE SPACE IN A GLOBALIZED SOCIETY (SOCIOLOGICAL DISCOURSE)
Annotation. The article substantiates the need to create a theory of civilizational coding as a unique
mechanism of influence on the development of social processes in the context of improving the new
global ethics. Civilizational coding in the work is understood as a system of specific actions that allow
us to determine the meanings and guidelines for the development of various events, to identify the
causes that determine certain negative processes and phenomena, to find opportunities for the
formation of an innovative space in the context of globalization, technologization and
computerization. Within the framework of this approach, a fundamentally new understanding of the
civilizational code as an integral model of genetic, social and cultural knowledge is proposed, and
the place and role of their main factors are determined. The uniqueness of the civilizational code lies
in the fact that it forms an objective understanding of the past in the context of globalization,
establishes a certain attitude to modern social reality and determines the creation of images of the
future and determines the direction of movement towards it.
Keywords: civilization, civilizational coding, civilizational code, formation, innovation, development
Аннотация. В статье обосновывается необходимость создания теории цивилизационного
кодирования как уникального механизма влияния на развитие общественных процессов в
условиях совершенствования новой глобальной этики, Цивилизационное кодирование
понимается как система конкретных действий, позволяющих определять смыслы и
ориентиры развития различных событий, выявлять причины, детерминирующие те или иные
негативные процессы и явления, находить возможности формирования инновационного
пространства в условиях глобализации, технологизации и компьютеризации. В рамках
данного подхода предлагается принципиально новое понимание цивилизационного кода как
целостной модели генетического, социального и культурного знаний, определяется место и
роль их основных факторов. Уникальность цивилизационного кода заключается в том, что он
в условиях глобализации формирует объективное понимание прошлого, закрепляет
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определенное отношение к современной социальной реальности и детерминирует создание
образов будущего и определение направления и траектории движения к нему.
Ключевые слова: цивилизация, цивилизационное кодирование, цивилизационный код,
формирование, инновации.
Введение.
Человечество ждало XXI столетие как время, способное решить многие проблемы,
победить войны и нищету, болезни и голод, неграмотность и неравенство, цинизм и
варварство, насилие и уродство. Но все оказалось совершенно напрасно. Мир меняется с
огромной скоростью, и с каждым днем эта скорость возрастает. XXI век оказался странным и
непонятным, амбивалентным и весьма неожиданным. По мнению многих людей, он оказался
ещё хуже, чем предыдущий. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал 2020-й
годом смерти, катастроф и отчаяния. Прогнозы на текущий год еще хуже.
Причин подобного положения достаточно много. Человечество в настоящее время
находятся в неустойчивом, переходном, нестабильном, пластичном, амбивалентном
состоянии, которое характеризуется духовной неопределенностью, нарушением единства
цивилизационных потоков и конфликтом симбиоза и синтеза культурных оснований. Все это
серьезный вызов интеллекту и типу мышления, ценностям и системам знания. Как результат,
мир застрял в ситуации рисков и угроз, бифуркаций и катаклизмов, а у человечества появляется
выбор, но оно предпочитает выбирать крайне неудачные решения, что уже стало нормой в XXI
столетии [4, 5].
Прошлое столетие было временем мировых войн, концлагерей, оружия массового
уничтожения, глобальных климатических изменений, новых смертоносных болезней,
развитием тенденций к уничтожению жизни, которые перманентно переходят в современную
реальность. Разрушаются традиции и нормы, уничтожается историческая память, все сферы
жизнедеятельности деформируются, нивелируются прежние ценности, новые существуют во
множестве совершенно непонятных моделей и вариантов, выбор среди которых
предоставляется весьма затруднительным. Идея прогресса, так долго согревающая сердца и
умы людей, оказалась мифом.
У человечества обнаружился весьма странный и очень неприятный недуг – общественная
аномия, эрозия ценностей и представлений о мире и жизни, этике и нормах порядочности.
Самое парадоксальным оказалось то, что в первую очередь потери памяти оказались
подвержены средние поколения, именно те, которые должны помогать молодым парням и
девушкам выводить современную цивилизацию на новый уровень развития. Именно они
бросили молодых на произвол в самый трудный момент их жизни. Молодежь ответила на это
злобой и ненавистью, бутылками с коктейлями Молотова и разочарованностью в будущем.
Мир симулякров как театр абсурда расцвел мраком безнравственности и бесперспективности.
Люди, управляющие денежными и информационно потоками, смыслами и
целеполаганием общества, хранители знания и образования, морали и нравственности,
обладатели властного нарратива и идеалов будущего, также оказались в полной фрустрации.
Для них было совершенно неожиданным, что современный мир полон подлости и цинизма,
варварства и уродства, а порядочность и милосердие, честность и справедливость оказались на
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задворках цивилизации, а о совести давно забыли. Как результат, так называемая элита стала
беспомощной и не способной практически ничего противостоит безнравственности [2, 4, 5].
Резко изменился удельный вес морального авторитета и ума, интеллекта и таланта.
Система идей и ценностей, правил и моральных ориентиров, порядочности и норм, лежащих в
основе человеческой жизни в условиях новых рисков и угроз, оказалась практически не
готовой к новым испытаниям.
Как показывают многочисленные исследования, в современных условиях происходит
интенсификация новизны, скорость изменений сама по себе становится инновационным
фактором. Как результат, старая модель общества полностью изжила себя, современное его
состояние – это кризис существующей парадигмы развития. В ней обнаружились
существенные дисбалансы и диспропорции, механизм функционирования постоянно дает
сбои. Причины подобных провалов кто-то связывает с глобализацией, кто-то с
технологической сингулярностью – взрывным ускорением научно-технического прогресса. Но
это не совсем так. Цивилизация не прошла проверку на прочность. Новые вызовы времени
поставили вопрос о конкурентоспособности многих социальных институтов и
соответствующих законов, и действий в условиях глобализации [2, 4, 5].
«Что-нибудь случится непременно, потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось
вечно», – отмечал Михаил Булгаков в знаменитом романе «Мастер и Маргарита». Необходим
переход на новый мировоззренческий уровень понимания проблем, на новую
интеллектуальную планку в их исследованиях. Важна смена не только общего видения мира,
но поиск принципиально новых концепций его формирования в условиях глобальных вызовов
и рисков. Человечеству необходимо искать пути выхода из цивилизационного кризиса, из
состояния перманентной бифуркации.
Люди сами должны решить, какое будущее им необходимо и какими путями они будут к
нему двигаться. Общество, не имеющее представлений о будущем, не может сформулировать
цели, отвечающие его интересам, разработать наиболее благоприятные парадигмы,
обеспечивающие устойчивое развитие человечества.
Неопределенность всегда мешала людям. Современный мир нуждается в принципиально
новой теории. Ею может стать теория цивилизационного кодирования, позволяющая выйти за
рамки научной рефлексии, осмыслить проблему «как развиваться, куда и как идти?»,
детерминировать действия цивилизационно ориентированных субъектов действий,
направленных на воплощение стратегических замыслов, предложить реформирование
системы развития цивилизации на технологическом, системном и структурном уровнях и стать
настоятельной потребностью общества. Суть теории цивилизационного кодирования – в
научном исследовании социальной реальности, радикальном переосмыслении представлений
о ней, конкретных предложениях ее реформирования и целенаправленном движении к
лучшему завтра.
Основные понятия теории цивилизационного кодирования
Факторы и обстоятельства, влияющие на формирование будущего, поиск эффективных
движущих сил исторического процесса, императивов новой эпохи, находятся в центре
внимания теории цивилизационного кодирования, которая может стать одним из важнейших
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разделов современной науки, анализирующей и прогнозирующей будущее состояние как
человечества, так и отдельных государств, общностей, социумов.
Теория цивилизационного кодирования является уникальным механизмом изучения и
управления общественными процессами, влияющими на развитие личностей и социумов. В ее
основе находится идея поиска субъективных факторов и объективных причин формирования
будущего национальных структур, изменение структуры цивилизационного моделирования,
осуществляющей
модернизацию
контуров
власти,
формирование
парадигмы
цивилизационного развития общества, выражение ее в виде цивилизационного кода, создание
образов будущего социумов и определение направлений и траектории движения к нему.
Кодирование является одним из важнейших видов познавательной деятельности, играющей
важную роль в творческом развитии научного знания. Оно характеризуется вероятностным
характером, многовариантностью, сложными характеристиками и параметрами, иногда
выраженными в виде качественно-содержательных, ценностно-ориентирующих оценок, но в
тоже время обладающими значительными аналитическими ресурсами и возможностями.
Возможности цивилизационно-кодовой деятельности обусловлены, прежде всего,
существованием общих закономерностей, присущих цивилизациям, наличием в социальных
системах причинно-следственных связей, устойчивых элементов и интервала
неопределенности в их развитии, позволяющего осуществить перекомбинацию общественных
компонентов, совокупности элементов биологического (генетического), культурного и
социального характеров, посредством которых определенный набор ценностей и традиций
воспроизводится в действиях будущих поколений, формировании конкретно-культурного
творчества и исторического самосознания.
Важнейшим смыслообразующим фактором цивилизационного кодирования является
дефиниция «будущее». Будущее – это то, что еще не наступило, но вполне может наступить,
это время и события, следующие за настоящим. Будущее вытекает из конкретных действий
человека и влияния на нынешнее состояние различных внешних компонентов и факторов.
Будущее уже содержится в настоящем, а его возникновение обусловлено цепью предыдущих
исторических событий, избежать влияния которых невозможно. Оно трудно предсказуемо, так
как на ход может повлиять любое случайное явление. Прогнозирование и моделирование
будущего может привести к новому пониманию реальности, где прошлое, настоящее и
будущее тесно переплетены, отражая четкую направленность цивилизационных изменений.
Будущее содержит в себе уникальные возможности для развития цивилизации. Его
неопределенность позволяет человеку не только прогнозировать, предвидеть будущее, но и
создавать его, учитывая самые различные сценарии. Оно вероятностно и вариативно, может
быть творимо теми, кто этого хочет, степень готовности к будущему зависит от степени
полноты возможных вариантов и реальных проектов движения [2, 4, 5].
Системообразующей категорией теории цивилизационного кодирования является
дефиниция «цивилизация». Это одна из самых популярных категорий современного научного
дискурса, однако общепринятого ее определения до сих пор нет. Предлагаю авторское
определение цивилизации – это социальная организация людей, расположенных в конкретный
исторический период на довольно обширной территории, объединенных географической
средой и жизненным пространством, системой ведения хозяйства и исторической памятью,
этническими признаками и менталитетом, политикой и религией, фундаментальными
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ценностями и духовно-нравственными традициями, системой знаний и технологиями их
хранения и передачи.
Наличие современных вызовов и рисков порождает необходимость в модернизации
цивилизации и возможном переосмыслении основной смысловой интенции –
перекодировании человека и общества [2, 4, 5]. В рамках теории цивилизационного
кодирования важно создание цивилизационных парадигм конкретных действий,
определяющих вектор развития и/или перекодирования общества, его конечных целей, а также
стратегию и тактику их достижения, задающих содержание и направление цивилизационных
алгоритмов. Цивилизационные парадигмы позволяют, используя современные методы
научного знания, не только анализировать причины будущих изменений, но и определять
смыслы и ориентиры событий, предлагать установки для деятельности, поддерживать
заслуживающие внимания инновации и находить пространства для их реализации.
Цивилизационная парадигма — это своего рода методология решения жизненных проблем,
отраженная в головах людей на сознательном и бессознательном уровнях. Ее можно
представить как матрицу элементов (алгоритмов), формирующих модель будущих
цивилизаций, и варианты направлений движения [2, 4, 5].
Стержневым понятием методологии цивилизационного кодирования является
дефиниция «цивилизационный код».
Цивилизационный код – это сложившийся и
закрепившийся в сознании и поведении людей строго фиксированный набор смыслов и
генетических, социальных и культурных ценностей, символов и духовного опыта, устойчивый
комплекс формальных и неформальных принципов и правил хранения исторической памяти,
поведенческих форматов и знаний, благодаря которым социальный опыт, умения и навыки
передаются от поколения к поколению, регулируют взаимодействие людей в повседневной
деятельности, формируют комплекс ролей и статусов, способных стать основой для развития
цивилизационных отношений. Это определение цивилизационного кода в широком
понимании. В узком смысле, цивилизационный код – это закономерно связанные друг с другом
элементы (взгляды, знания, ценности, традиции и т.д.), как существующие в генетических,
социальных и культурных кодах, так и образованные при создании нового цивилизационного
феномена, детерминирующие активность социальных субъектов, направленную на сохранение
обычаев и исторической памяти, поиск новых путей и возможностей целенаправленного
влияния на развитие цивилизаций [4, 5].
Цивилизационный код детерминирует устойчивое функционирование цивилизационных
структур, предлагает четко очерченную смысловую модель социальных действий и помогает
найти дорогу в будущее с учетом традиций прошлого и современной парадигмы развития.
Уникальность цивилизационного кода заключается в том, что он формирует историческое
понимание прошлого, порождает определенное отношение к современной социальной
реальности и детерминирует создание моделей будущего общества. Код помогает предложить
четко очерченную цивилизационную парадигму как смысловую модель действий [4, 5].
Каждый человек имеет свой генетический код. Геном человека — это уникальная система
записи информации, которая содержится преимущественно в молекулах ДНК. Система записи
генетического кода обеспечивает воспроизводство человечества. Код передается от клетки к
клетке, он универсален для всего на Земле. Код как набор определенных знаков и символов своеобразная биохимическая азбука. В нем - формула человеческой жизни. Код сохраняется в
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генофонде его потомков и, таким образом, формируется человеческая популяция. Причем
генетический код человека миллионы лет хранит в себе первозданную информацию. Однако
современная наука способна целенаправленно менять генетический код так, чтобы в нем не
осталось триггеров многих болезней. Китайские ученые уже проводят редактирование генов в
человеческих эмбрионах, чтобы исправить тот ген, который вызывает различные отклонения
в развитии человека. В условиях пандемии они научились быстро и на глубинных уровнях
«редактировать» генетические коды и синтезировать новые сложные составы [2, 4, 5].
Каждое территориальное образование, каждое государство развиваются в соответствие
со своими обычаями и традициями, канонами и ориентациями, ценностями и особенностями,
исторической памятью и факторами быта. Если рассматривать территорию как социальный
организм, то внутри его происходит обмен информацией, обеспечивающий взаимодействие с
внешним миром; наблюдается, с одной стороны, разрушение сложившихся стереотипов
поведения и ментальности, традиционного восприятия социальных ролей и этических
ценностей, но с другой, имеются процессы формирования и генезиса социальных источников
развития на основе территориального капитала. Таким образом, происходит сохранение и
транзит архитектурной, градостроительной и художественной ценности наследственных
особенностей бытия и хозяйствования, культуры исторической застройки, формирующих
традиционную модель пространства, несмотря на влияние глобализации и отчуждения от
центров влияния. В данном случае речь идет о понятии, которое существенно отличается от
генетического кода. Многие ученые называют его социальным кодом [2, 4, 5].
Важным компонентом социального кода является жизненное пространство. Оно
понимается как определенного рода реальность и детерминировано широким
распространением науки и техники, новых технологий и активизацией инновационной
деятельности. В рамках жизненного пространства осуществляется жизнедеятельность
человека, формируются его представления, закладываются стереотипы поведения, происходит
становление социальных и культурных ценностей и идеалов, реализуются жизненные
установки на информацию и знания, творчество и интеллектуальный потенциал. Жизненное
пространство отражает не только количественную характеристику цивилизационного
кодирования, связанную преимущественно с масштабностью, но качественную ее
составляющую, включающую такие параметры, как культура и традиции, язык и социальные
установки, научные разработки и технологии производства, структурность и смысловая
наполняемость. Данные факторы есть не что иное, как глобализационное жизненное
пространство, в рамках которого формируются инновационные проекты, происходит
инновационное развитие событий и становления территорий [2, 4, 5].
Особое место в жизни современных обществ играет культура. В это понятие, по мнению
многих современных исследователей, входят самые разнообразные явления – нормы бытового
поведения, национальные традиции, обычаи и обряды, язык, произведения литературы и
искусства, социальные и политические институты, хранимые в памяти схемы повседневного
опыта. Важнейшим выражением культуры, ее смысла и сущности, содержания и качества,
основным способом сохранения и передачи культурных традиций, является культурный код.
Он является механизмом развития индивидуального и коллективного сознания, позволяющим
осуществлять процесс самоорганизации и саморазвития общества, обеспечивающим движение
общества вперед. Культурный код играет роль своеобразной стяжки между нематериальными
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активами общества: интеллектуальным капиталом, конструктивным мышлением,
конструированием будущего, смыслообразующим началом осознанной идентичности. Вместе
с творческими, интеллектуальными и моральными основаниями культурный код он является
одной из важнейших категорией XXI столетия и способствует совершенствованию
социальных и политических, финансовых и знаниевых организмов, рожденных современной
цивилизацией [5].
Целостное единство генетического, социального и культурного знаний и практик
трансформируется в цивилизационный код, который является одним из важнейших факторов
развития человечества. Цивилизационный код реагирует как единое целое и на внешние
раздражители, и на изменение своих внутренних элементов. Особенность цивилизационного
кода как системы в том, что она целостна: все элементы связаны друг с другом, и «выпадение»
одного из них означает распад всей системы или переход ее в другое состояние. От поколения
к поколению и от человека к человеку веками при помощи цивилизационного кода передаются
материальные объекты и социальная информация, навыки и способы предметной
деятельности, стереотипы двигательных реакций, смыслы и обычаи, мировоззренческие
принципы и идеи, разнообразные знания, ценности, модели повседневного поведения.
Теория
цивилизационного
кодирования:
сущность,
смысл,
реальное
существование.
Цивилизационный код является важнейшим интегрирующим показателем
многомерности исторического, культурного и социального пространства.
Прошлое,
настоящее и будущее являются важнейшими объектами цивилизационного кодирования.
Существует причинно-следственная связь прошлого и будущего через настоящее. Каждый из
этих факторов имеет системообразующие элементы, целенаправленное влияние на которые
предполагает заранее намеченные результаты. Для кластера «прошлое» – это историческая
память и традиции, для кластера «настоящее» - социальный механизм подстройки, для
кластера «будущее» – его образ.
Ярчайшим проявлением цивилизационного кода является его постоянная коммуникация
с прошлым. Код связывает прошлое и настоящее, помогает человеку сохранить свою
идентичность в бурно меняющемся времени. Цивилизация – это результат прошлого и
фундамент будущего, прошлого как процесса, породившего настоящее и тенденции, несущие
в себе будущее. Устремленность в будущее не должна восприниматься как игнорирование
настоящего или прошлого, наоборот, настоящее должно учиться у прошлого, как формировать
будущее. Исторический престиж общества, заложенный в цивилизационном коде, опирается
на укрепившиеся в коллективном сознании представления об его уникальных возможностях,
использование опыта прошлого как средства решения проблем настоящего и создания лучшего
будущего.
Одним из важнейших структурных компонентов цивилизационного кода является
историческая память. Важно любить и помнить, понимать и уважать историю. История – это
модель конкретного этапа развития цивилизационного кода, записанная при помощи
определенных носителей информации. Она – не просто череда событий и фактов, дат и имен.
Это, прежде всего, понимание истинных причин и взаимосвязей самых различных явлений и
событий, причем причин глубинных, уходящих истоками во времена, часто бесконечно
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далекие от нас. Ложное толкование исторических фактов уводит последующие поколения от
понимания того, как было на самом деле, от того фундамента, на котором возводится
современное общество. Историю следует понимать как сложную вероятностную взаимосвязь
между возможностью и действительностью, между прошлым и настоящим; исследовать
объективно заложенные в историческом процессе альтернативные варианты, позитивные и
негативные решения, прогрессивные и регрессивные тенденции, вероятность их проявления в
будущем [2].
Сегодня разворачивается битва за прошлое, от результатов которой зависит завтра. Очень
важно в этом сражении помнить то лучшее, что накопили предки, что они сохранили в памяти.
Нация – это то, что она помнит и хранит. Мы – это то, что помним. Цивилизационный код
исторически детерминирован. Он формирует образы и символы, связывает прошлое,
настоящее и будущее многих поколений, делает их народом с собственной и неповторимой
парадигмой развития. Прошлое детерминирует будущее, оно перебрасывает мосты в завтра [4,
5].
Борьба за историческую память в условиях современного общества - это деятельность в
условиях неопределенности и риска, возросшей меры ответственности за каждое решение,
последствия которого могут стать для каждого социального объекта не предсказуемыми.
Нельзя в условиях жесточайшей атаки на исторические ценности белорусского народа
доказывать, что патриотами являются те, кто более ста лет позвал солдат кайзера в Беларусь, а
не те, кто спас Отечество от их потомков и грудью защитил Родину [1]. Результат таких
подходов был виден во время футбольного матча национальных сборных команд Беларуси и
Германии в Борисове, когда четверть стадиона болела за ФРГ. Полузащитник сборной
Беларуси Иван Маевский в интервью корреспонденту "Прессбола" признался, что не понимает,
как можно поддерживать чужую национальную команду [6].
Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер был удивлен тем, что некоторые
белорусские болельщики болеют за немецкую команду. Безусловно, это очень приятно, и это
имеет огромное значение для нас, что столько людей скандировали "Германия", гнали нас
вперед. Если честно, то это было неожиданно. Я заметил, что многие болельщики были не
немцами, но это не имеет значения. Да, поддержка была сумасшедшей, складывалось
ощущение, что мы играем дома. Только я не понимаю одного – как можно болеть против своей
страны? [7].
Еще больше вопросов вызывают высказывания историка, члена-корреспондента НАН
Беларуси, который утверждал, что «если бы Суворов не разбил Костюшко, то не было бы
никакой Беларуси», «Суворов разбил Костюшко, и это позволило остановить полонизацию
белорусского народа». Как понимать все это? Как объяснить современным студентам? Как
формировать их морально-нравственное и историческое здоровье? [3]. Историческая память,
традиции и обычаи, изобразительное искусство и фундаментальная архитектура являются
цивилизационной основой прошлого состояния общества и началом будущего и так до
бесконечности.
Механизмы, детерминирующие формирование образа будущего
В реальной жизни время как важнейший компонент цивилизационного кода ощущается
в парадигме «прошлое – настоящее – будущее». Это связано с осмыслением человеком своей
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жизни как разворачивающейся во времени, с пониманием того, что он хочет и как может
влиять на будущее, как осмыслять его, как направлять, прогнозировать, конструировать и
формировать. Отношение человека к своему будущему как бытию во времени – важная веха
в его историческом развитии, понимании преемственности в специфичном для человека
механизме развития. Будущее можно не только прогнозировать и конструировать, но и
целенаправленно формировать. А «есть ли что-либо более увлекательное, чем творить
будущее?» – отмечал Тимоти Лири в известной всему миру книге «История будущего».
Чтобы управлять будущим, нужно найти рычаги, приводящие его в движение.
разработать социальные механизмы, влияющие на установки и ценности общества, на
общественные объединения и институты, формирующие идеалы и морально-нравственные
ориентиры, интересы и убеждения граждан. Воздействие этих механизмов на социальные
отношения основано на их способности распределять ресурсы внутри общества, предписывать
гражданам определенные действия и нормы поведения, которые прямо или косвенно, с учетом
культурных и политических, социальных и экономических компонентов, воздействуют на
развитие и совершенствование цивилизационных факторов [2, 4, 5].
В современном обществе можно выделить 18-20 (в зависимости от способа их
группирования) матриц социальных институтов, участвующих в формировании и развитии
структурных элементов цивилизационного кода. Матрицы как коммуникаты представляют
систему подобранно расположенных и связанных определенной зависимостью особых знаков,
сознательно разработанных и научно обоснованных характеристик, параметров, индикаторов,
показателей, дающих конкретные знания о цивилизациях и покрывающих их тематическое
поле. По горизонтали матрицы расположены основные социальные институты
цивилизационной парадигмы, по вертикали – иерархические структурные параметры
цивилизации. Матрицы цивилизаций как структуры подстройки способствуют более
детальному анализу характеристик социальных институтов различных уровней, намечают
действия по повышению их эффективности. На этом этапе определяется степень воздействия
на структуры каждого из параметров цивилизационной матрицы на каждом из ее уровней.
Среди структурных параметров цивилизационной матрицы - государство как основной
институт формирования будущего, наука и идеология, образование и воспитание, религия и
культура, спорт и семья, средства массовой коммуникации и общественное мнение,
гражданское общество и армия, архитектура и искусство, национальная литература и
кинематограф. У каждого из матриц цивилизационного кодов имеются системообразующие
факторы, целенаправленное воздействие на них детерминирует движение вперед, определяют
его траектории и направления [2, 4, 5].
Заключение
В современном мире в условиях технологизации, компьютеризации и глобализации
намечаются и реализуются различные сценарии движения к будущему.
Цивилизационный код – это историческая память и смысл жизни, идеология и
мировоззрение людей, ценности и традиции. Их необходимо учитывать при формировании
будущего, на них можно целенаправленно воздействовать
Каждая эпоха предлагает свой набор генетических, социальных и культурных кодов,
открытых к изменениям, порождению новых смыслов и вызовов и передачи их будущим
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поколениям. Цивилизационным институтам необходимо уметь выстраивать логические,
мотивированные социальной реальностью связи между объектами культуры, историей и
территориями как на синтагматическом, так и на парадигматическом уровнях. В этом случае
цивилизационный код нуждается в квалифицированном прочтении – образы прошлого с
течением времени становятся все дальше, а смысловых контекстов становится все больше.
Для успешного продвижения вперед Беларуси необходимо на основании теории
цивилизационного кодирования разработать социальный механизм управления развитием
обществом, национальными ценностями и регионами, подстроить под него образовательный,
инновационный и информационный процессы, сформулировать национальную идею и
идеологию белорусского государства и донести их до широких слоев населения через
образование и средства массовой коммуникации, культуру и политику.
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THE PROBLEM OF LEARNING IN THE CONTEXT OF ONLINE EDUCATION
Abstract: Starting from the pedagogical triangle, I will examine the relationship between
teacher and student, in the context of online education. In online education, there is a dissociation of
teaching and learning. I will argue that the pleasure of students to learn is aroused by the pleasure of
teachers to teach. The digital tool cannot fully replace face-to-face relationships, but it can enhance
or help rethink teacher-student relationships.
Keywords: educational act, online learning, online teaching, teacher, pedagogical triangle
Intrarea în carantină a populației, în lunile martie-mai 2020, a dat naștere la practici inovatoare
în domeniul educației, în vederea asigurării continuității actului de predare. Facultățile și școlile și-au
mutat cursurile pe platforme online pentru a preveni răspândirii virusului. Tot așa s-a procedat în unele
țări când s-au confruntat cu atacuri teroriste, uragane sau diferiți viruși. În unele zone de coastă din
Statele Unite s-a făcut chiar pregătire pentru astfel de situații, dar ceea ce experimentăm cu toții din
cauza COVID-19 nu are precedent.
Experimentăm învățarea și învățarea la distanță în situație de urgență – sau cum au numit-o unii,
„pedagogie pandemică”. Totuși, este nevoie de timp și efort pentru a proiecta și dezvolta un
învățământ online eficient. Am constat cu toții cât puțin dezvoltat este învățământul online. Un
învățământ online bine conceput poate fi la fel de eficient ca și instruirea față în față. Acum, însă, în
situație de pandemie, profesorii nu au condițiile cele mai bune pentru a oferi o predare de calitate, iar
mulți dintre elevi nu dețin niciun fel de dispozitiv electronic. Trăim cu toții printr-o perioadă cu multe
incertitudini și ne confruntăm cu anumite niveluri de stres în privința necunoscutului.
În cele ce urmează, voi examina relația dintre profesor și elev în contextul educației online. Voi
argumenta că plăcerea elevilor de a învăța este trezită de plăcerea profesorilor de a preda. Voi porni
de la triunghiul pedagogic și voi arăta că instrumentul digital nu poate înlocui pe deplin relațiile față
în față, dar poate îmbunătăți relația de învățare și, în general, poate ajuta la regândirea relațiilor
profesor-elev.
Triunghiul pedagogic transformat
Prin formalizarea elementelor fundamentale caracteristice situațiilor de predate/învățare în care
elevii și profesorul sunt față în față, în același loc și în același timp, a rezultat triunghiului pedagogic
[1]. Actul educațional este reprezentat ca un sistem de interacțiuni între două dintre cele trei poluri
sau vârfuri: „profesorul”, „elevul” și „cunoștințele”. Pe laturile triunghiului găsim cele trei relații
necesare oricărui act educațional: relația didactică, prin care profesorul este asociat cu cunoștințele pe
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care le predă; relația pedagogică, întreținută de profesor cu elevii în procesul de formare; relația de
învățare, exprimând procesul de asimilare de către elev a cunoștințelor.
Fiecare dintre aceste trei relații este esențială în timpul predării și învățării și toate ar trebui să
fie integrate într-un mod echilibrat în actul educațional. În realitate, acest act se sprijină adesea pe doi
dintre poli, în detrimentul celui de-al treilea care devine apoi o sursă de dezechilibru. Căci un profesor
care favorizează procesul de predare va fi centrat pe didactică și deci preocupat mai mult de
transmiterea cunoștințelor, prin prelegeri. Neglijați, elevii ar putea genera o formă de dezechilibru, de
exemplu, prin adoptarea unui comportament deranjant în clasă sau prin abordarea unor preconcepții
false despre materia predată. Acesta este, de altfel, cazul educației tradiționale care favorizează
cunoștințele și corpul profesoral; elevii, de regulă nu sunt auziți și devin pasivi.
Ca urmare a dezvoltării tehnologiilor informației și comunicațiilor la începutul anilor 1980 și a
internetului în anii 1990, au apărut noi posibilități de acoperire media, în special făcând posibilă
combinarea diferitelor instrumente, implicând și o diversificare a formelor de supravegherii de la
distanță a studenților. Asemenea inovații tehnologice, fără îndoială, facilitează accesul la diversele
conținuturi de formare, precum și sprijinul oferit studenților îndepărtați, cu condiția, totuși, că
pedagogia predomină și că tehnologia este acolo pentru sprijin.
Folosirea instrumentelor și tehnologiilor noi în învățarea la distanță a dus la distorsionarea
triunghiului pedagogic. În cazul formării la distanță, relațiile dintre poli sunt mediate de un dispozitiv,
toate interacțiunile trecând prin computerele conectate într-o rețea. Prin urmare, s-a pus problema
adăugării unui al patrulea pol și, corespunzător, a transformării triunghiului într-un tetraedru. Acest
nou pol ar fi „grupul” și s-ar referi la dispersia geografică a „studenților la distanță” și la interacțiunile
pe care le au între ei, precum și cu persoana responsabilă de supravegherea lor [2]. La fel, ar putea fi
dispozitivul „cyber-prof”, care ar permite contabilizarea și analiza interacțiunilor dintre actorii relației
educaționale: profesor-elev-cunoștințe, pe de o parte, și dispozitiv, pe de altă parte [3].
Ceea ce numim astăzi „instruire online” nu reprezintă decât ca caz particular de învățare la
distanță. Odinioară, învățarea la distanță se practica prin intermediul cursurilor de corespondență,
apoi, a cursurilor cu casete audio sau video. Cert este că se bazează pe mass-media, acestea jucând,
de fiecare dată, un rol vital, toate funcțiile de predare implementate de obicei de către profesor fiind
mediatizate prin diferite instrumente: material tipărit, ecranul computerului, videoclipuri etc
Învățarea online implică, în primul rând, ideea că elevii nu trebuie să se mai deplaseze la
instituția creată în acest scop. Atât profesorul, cât și elevii rămân acasă. Nu mai folosim locul comun
– sala de clasă –, dar continuăm să fim împreună în grupul online. Reprezintă grupul online noua sală
de clasă? Nu constituie un „loc” ce ar putea fi amenajat în vreun fel, deoarece toți sunt acasă, alături
de familie și, uneori, părinții sau alți membri chiar apar în cadru. Dacă nu mai există locul fizic comun,
totuși, ne vedem și ne auzim în același timp, doar defecțiunile tehnice putând să ne împiedice. Iar dacă
învățarea online este organizată asincron, nu mai există nici timp comun, fiecare elev învățând atunci
când este cel mai convenabil pentru el.
Spre deosebire de actul educațional care se desfășoară în sala de clasă, unde elevii se întâlnesc
în același loc și în același timp, la distanță, în modul asincron, se oferă libertatea de a alege și timpul,
și ritmul de învățare. Astfel, în educația online, învățarea are loc de obicei în momente care sunt alese
individual de fiecare elev și care, mai presus de toate, rămân disociate în esență de actul de predare.
În educația online, constatăm și o sărăcire a mijloacelor de înțelegere a celuilalt. Corpul real al
celuilalt este în altă parte, cu mine fiind doar imaginea feței sale. Este un corp ce nu poate fi atins,
________________________________________________________________________________________
Chișinău, Republic of Moldova, April 16, 2021
56

International Scientific Conference “Research, Innovation and Development from the Perspective of the
Global Ethics”
________________________________________________________________________________________

percepția mea asupra lui fiind limitată la două dintre simțurile mele: văz și auz; corpul celuilalt apare,
pentru mine, ca o imagine care vorbește. Îi văd fața și uneori o parte a trunchiului, fața și gesturile
oferindu-mi informații pentru a înțelege mai bine mesajul său. Atunci când nu-l mai văd pe celălalt,
încă poate exista comunicare, căci îl pot asculta. De altfel, mulți dintre elevi refuză să-și deschidă
camera video, comunicarea realizându-se doar pe calea sunetului, auzul devenind simțul cel mai
folosit pentru înțelegere. Dar dacă este întrerupt și sunetul? Am putea comunica prin mesaje scrise,
care nu înlocuiesc bogăția sunetului și cu atât mai mult a „imaginii care vorbește”.
Unii văd comunicarea online drept o percepție a altora mult sărăcită, căci trei simțuri – pipăit,
miros, gust – sunt absente și doar unul din cele două simțuri – văz și auz – ne mai ține în legătură cu
ceilalți, camera video fiind uneori oprită din diferite motive. De asemenea, corpul este redus la o
reprezentarea în imagine sau voce. Nu mai există un loc comun unde corpurile se adună, acel loc cu
o istorie a grupului, unde se ajungea înainte. Toți suntem departe de ceilalți, izolați acasă.
Cât despre elevi, nu poate fi ocolită problema inegalități sociale pe care lecțiile online o relevă:
lipsa echipamentelor informatice de bază, a spațiului de izolare și a accesului la o rețea. În plus,
creșterea timpului petrecut cu ecranul în față poate afecta sănătatea, mai ales în cazul copiilor.
De asemenea, probleme legate de confidențialitatea datelor și altele.
Mulți regretă faptul că aceste practici rup dinamica grupului-clasă, distrug relațiile individuale
profesor-elev, dar alții consideră, din contră, că au posibilitatea mai multor întâlniri cu o economie
considerabilă de energie și timp, mai ales în ce privește participarea, în special internațională, a
oamenilor care sunt departe unul de celălalt.
În ce privește educația online, are loc o disociere a actelor de predare și învățare; astfel, toate
materialele pedagogice trebuie să fie pregătite dinainte, pentru ca elevii să le poată studia atunci când
este cel mai convenabil pentru ei. Cursurile de învățare online nu constau pur și simplu în postarea pe
platformă a documentelor educaționale; proiectarea cursurilor de învățare online face parte dintr-un
proces structurat, riguros, metodic, care trebuie să ia în considerare mai mulți parametri. În plus,
materialul didactic se bazează pe cerințe precum acoperirea mass-media, proiectarea sau procesul de
învățare.
Implică formarea la distanță și învățarea de plăcere?
Cu mulți înainte de pandemie, s-a constatat că, pentru elevi, învățarea este doar o sursă de
plictiseală, dificultate, chiar suferință, că unii dintre ei reușesc să găsească plăcere în câte o activitate
sau disciplină, iar alții fac eforturi, dar fără entuziasm, cu gândul la un viitor succes academic sau
profesional. În general, elevii folosesc strategii pentru memorarea și reproducerea cunoștințelor, având
un interes instrumental în cunoaștere și efectuând puține acțiuni metacognitive, fără a se angaja
emoțional și folosind resurse minime. Or, această situație contrastează cu programele școlare axate pe
formarea de competențe, în realitate, școala arătându-și incapacitatea de a forma comportamente care
să permită elevilor să-și dezvolte și să-și organizeze cunoștințele, să simtă nevoia să dea sens
informațiilor, să aibă o implicare emoțională puternică și să utilizeze mai mult resursele pentru
învățare.
Actul educațional online se centrează cel mai adesea în jurul predării, acea fază în care
profesorul controlează, acționează, organizează și structurează lecțiile, ignorând de cele mai multe ori
învățarea care rezultă din predare. Însă, pe de o parte, prin abilitățile, cunoștințele și experiența sa, pe
de altă parte, prin personalitatea și atitudinea sa, profesorul este capabil să trezească interesul și
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motivația elevilor. El trebuie să aibă în vedere organizarea transmiterii cunoștințelor, utilizarea unor
strategii de predare diversificate, pregătirea activităților și evaluărilor, luând în considerare
eterogenitatea grupului și propunând căi de învățare. Furnizarea acestor instrumente nu garantează
neapărat că va exista învățare. Căci doar pentru faptul că un profesor predă nu înseamnă și că elevii
săi învață; ar însemna că privim învățarea ca pe un mecanism de tipul pornit / oprit.
Dacă profesorul nu oferă elevilor săi răspunsuri în loc de oportunități, este posibil să existe
învățare. Fără a exclude sintezele magistrale orchestrate de profesor, trebuie spus că elevii au nevoie
mai ales de îndrumări. Căci profesorul nu poate să învețe pentru ei; el doar le poate arăta, demonstra,
explica. Nu trebuie să le ocupe tot timp cu expunerile sale, nelăsându-i să-și exercite creativitatea și
să devină competenți în actul învățării.
Lebrun propune ca profesorul să predea mai puțin, pentru ca elevii să învețe mai bine. De aceea,
el cere elevilor să vizioneze una dintre expunerile sale, dar deschide și un forum unde ei pot posta
comentarii, opinii, întrebări. la fel, organizează un mini-colocviu în care sunt prezentate lucrările
rezultate din munca lor în echipă ori îi invită să facă o evaluare critică a unei lucrări realizate de o altă
echipă [4].
Acesta este un univers format din întrebări și haos, poate, dar merită încercată o întoarcere la
începuturi, dacă dorim ca rezultatul să fie o descoperire, o acțiune și, de ce nu, ceva plăcut. Asemenea
abordări au în comun capacitatea de a trezi plăcerea de a învăța, căci plăcerea motivează și dă
încredere.
De aceea, trebuie repusă plăcerea în centrul învățării, de-a lungul vieții, iar rolul profesorului
este acela de a însoți elevul către construcția propriului proiect, a propriei capodopere. „Plăcerea
învățării constă în această tensiune solicitantă care trebuie să-l conducă pe elev către cultură și nu spre
exerciții de rutină” [5].
Dar profesorul nu poate transmite elevilor săi plăcerea de a învăța decât dacă și el simte plăcerea
de a preda care este inseparabilă de felul în care își privește propria postură. Dacă se mulțumește să
fie un profesor deținător și transmițător de cunoștințe, va îndeplini, poate, cu succes, unele criterii de
utilitarism școlar, dar cu greu va mobiliza elevii.
Dacă se va plasa în postura de explorator al propriei cunoașteri și a mijloacelor de transmitere a
acesteia, atunci se poate pune în mișcare o dinamică deosebit de fructuoasă, elevii săi descoperind că
școala nu este doar locul constrângerilor arbitrare, ci și al descoperirilor care oferă cu adevărat plăcere.
Astfel de profesori ar fi capabili să transmită plăcerea de a învăța; problema este dacă ei beneficiază
de o pregătire pedagogică în acest sens. Predarea este o profesie extrem de tehnică și care poate fi
învățată. Profesorul trebuie să fie o întruchipare puternică a ceea ce înseamnă învățarea.
Dar, de multe ori, profesorii confundă dorința lor de a transmite cunoștințe cu dorința elevilor
de a învăța, fără să-și pună problema dacă acele cunoștințe aduc plăcere, uimire, mirare, vis, pasiune.
Ei interzic elevilor să greșească, uitând sau neștiind că numai astfel li se deschid limitele creativității.
Încearcă să-i pună într-o relație cu cunoaștere, dar acea cunoaștere nu are nicio relație cu lumea
elevilor, ci cu lumea adulților sau cu lumea copiilor din trecut.
De fapt, ar trebui ca profesorul să nu îi învețe nimic pe elevii săi, rolul lui stând în modul în care
le permite să învețe: „În loc să le oferim tinerilor noștri un loc și un timp în care să-i apuce pofta de
descoperire pentru a le permite să învețe mai bine, le cerem ceva cu totul diferit la școală. Le cerem
să fie cărturari fără a fi cercetători, să înțeleagă și să cunoască fără să atingă, să simtă, să observe, să
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amestece, să refuze, să eșueze, să gândească, să organizeze singuri, fără să propună sau să aleagă
vreodată, fără să dorească vreodată” [6].
Este de neînțeles cum școala și profesorii îngrădesc visele copiilor, le alungă bucuria și apoi îi
acuzăm de lene și lipsă de inițiativă. Cu atât mai mult cu cât acei profesori nu mai au dorința de a
învăța, acea dorință care este sursa științei și culturii. Mai predau ei plăcerea de a stabili legături între
cunoștințe, de a găsi, de a căuta, de a te întreba, precum și de a rezolva? Educația este un domeniu
deosebit de vulnerabil.
Concluzii
Trecerea pe scară largă la digital, datorită unei crize globale de sănătate ne-adus în situația să
regândim mediile pe care să ne bazăm în comunicare. Tehnologia digitală a dezvoltat instrumente
interesante care nu au fost utilizate prea mult până acum. Astfel, au apărut întâlnirile online care
reuneau oameni care ar fi fost greu de reunit față în față, deoarece erau prea departe fizic sau social.
Această tehnologie oferă posibilitatea de a întreprinde un proces de învățare flexibil, susținut, printre
altele, de flexibilitatea mediului oferit și de capacitatea sa de a permite tuturor să adopte o abordare
personalizată. Prin urmare, ar trebui să se răspundă în mod specific nevoilor și profilului tuturor.
Elevul va putea apoi să-și urmeze propria cale, să-și aleagă resursele pe care le va folosi pentru a
învăța, să-și determine obiectivele, să le lege direct de diferitele nevoi pe care le experimentează
personal. Lecțiile online pot da naștere la toate acestea întruchipând învățarea personalizată și dând
voie elevului să fie actor și proiectant al propriului său curs.
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THE ROLE OF PHILOSOPHY IN MARY MIDGLEY'S VISION
Actuala pandemie şi dificultățile la nivel economic, social şi existențial cu care ne confruntăm
sunt departe de a-şi fi dezvăluit efectele. Totuşi, ideea care pare să se fi impus este aceea că ne aflăm
la o răscruce de drumuri în ceea ce priveşte modul în care ne definim valorile şi scopurile prioritare şi
ne organizăm instituțiile. Din ce în ce mai mulți specialişti şi, deopotrivă, neofiți, atrag atenția asupra
faptului că experimentul şcolii online va schimba pentru totdeauna parametrii în care concepem
învățarea, înțelegând prin aceasta fie că mediul online, anterior privit cu suspiciune, va deveni o
componentă indispensabilă a predării, fie că instituțiile de învățământ, îndeosebi universitățile, se vor
reconfigura radical. Dacă ne concentrăm asupra acestui din urmă aspect, obținem câteva teme de
reflecție, de exemplu: (1) Va putea fi salvat idealul educației liberale, al universității ca spațiu al
cunoaşterii dezinteresate, construite în interiorul unei comunități dedicate exclusiv adevărului, binelui
şi frumosului? (2) Care va fi statutul disciplinelor umaniste, al aşa-numitelor umanioare în societăți
din ce în ce mai globale şi obligate să dea prioritate problemelor de ordin practic? Vor mai putea fi
gândite programe de cercetare fundamentală, aparent fără niciun alt beneficiu în afara celui al
cultivării minților şi sufletelor? Sau, dimpotrivă, vom asista la o a doua Revoluție Industrială, în care
noile tehnologii se vor bucura, grație utilității lor, de respectul acordat ştiințelor în secolul al XIX-lea?
Nu în ultimul rând, ne putem întreba (3) Care va fi statutul filosofiei în viitorul apropiat? Va mai putea
fi aceasta considerată o disciplină formatoare în sens paideic? Sau va fi redusă la o colecție de
informații despre tradiții şi concepte, o istorie a filosofiei, care ar permite tezaurizarea unor acte de
inteligență vie, născute din frământările specifice unor epoci?
Prezentarea propusă se va concentra asupra acestei din urmă întrebări, luându-şi ca punct de
sprijin argumentul dezvoltat de gânditoarea britanică Mary Midgley în ultima sa carte, What is
Philosophy For? (2018). Lucrarea, apărută cu puțin timp înainte de moartea autoarei, la vârsta de 99
de ani, reflectă îngrijorările, dar şi soluțiile sale vizavi de transformarea filosofiei într-o disciplină de
studiu supra-specializată, în cadrul căreia cantitatea publicațiilor, nişarea temelor de discuție şi
jargonul din ce în ce mai tehnic, care pare a se hrăni din sine însuşi, au devenit criterii de valoare.
Autoritatea comentariului lui Midgley ține şi de faptul că autoarea, educată la Somerville College, în
cadrul Oxford University, a cunoscut o epocă de glorie în ceea ce priveşte libertatea şi creativitatea
gândirii filosofice. Mary Midgley fost contemporană cu Iris Murdoch, Elizabeth Anscombe şi Philippa
Foot, a publicat prima sa carte la aproape 60 de ani, adunând suficiente experiențe de viață şi lecturi
pentru a unifica în construcții coerente idei şi intuiții dintre cele mai diverse şi şi-a îngăduit libertatea
de a aplica un mod de gândire de inspirație wittgensteiniană asupra problemelor de filosofie teoretică
şi morală. O astfel de biografie poate reprezenta o bună bază pentru întrebarea: „La ce serveşte
filosofia?” într-o perioadă în care lumea pare să se schimbe mai repede ca oricând.
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Intuiția fundamentală pe care o oferă Mary Midgley se leagă de distincția dintre filosofie ca
viziune cuprinzătoare despre lume (o încercare de a armoniza concepte şi cadre explicative pentru a
oferi o grilă de înțelegere a realității) şi, pe de altă parte, procesul de a construi din mers, am putea
spune chiar a bricola, instrumente conceptuale care să ne ajute să răspundem unor anumite probleme
la un moment dat. Este important să putem sesiza conexiunile dintre domenii şi idei pentru a şti ce
anume să aplicăm ca să obținem răspunsuri pertinente. Or, pentru acest lucru, nici istoria filosofiei,
nici supra-specializarea care individualizează mai ales filosofia analitică recentă, nu pot fi de ajutor.
Pericolul reducționismului, respectiv al impunerii unei singure viziuni prin care poate fi înțeleasă
lumea, este acela că ne restrânge câmpul analitic, în aşa manieră încât inventăm limbaje, dar nu facem
paşi înainte pentru a înțelege lucrurile mai bine. Mai departe, autoarea discută întrebuințarea necritică
a unor modele de gândire moştenite, construite pe conexiuni valabile într-un anumit moment istoric,
dar demodate pentru a răspunde problemelor de astăzi. De exemplu, una dintre temele dominante ale
gândirii filosofice a secolului al XIX-lea a fost aceea a încrederii în tehnologie ca un fel de Deus ex
machina care ne va salva din diverse dileme. La ora actuală, ar trebui să putem distinge mult mai bine
între idealizarea tehnologiei, folosirea ei în scop utilitar, adesea chiar ideologic, pentru a putea despărți
mai multe idei. Pe de altă parte, practica filosofică impusă de instituțiile de învățământ superior pare
să descurajeze aceste mişcări de gândire. Nu este vorba doar de o prețuire a răbdării sau de a da crezare
anticilor, care ne sfătuiau să ne abținem de la practicarea filosofiei până la vârsta maturității, ci de
amorțirea spiritului critic şi de parohializarea dezbaterilor filosofice. Cu cât filosofii se vor concentra
mai intens pentru a-şi răspunde unii altora, criticându-se unii pe alții, cu atât vor avea mai puțin de
spus, observa Midgely într-un interviu din 2013.
Trecând în revistă câteva idei valoroase pe care ni le prezintă autoarea în ultima sa carte putem
remarca faptul că obiectul corect asupra căruia trebuie să se îndrepte atenția filosofilor este viața în
întregimea ei. Un filosof atent va putea discerne astfel instrumentele de analiză potrivite probemelor
care apar, va putea identifica tehnicalitățile limbajului, care adesea sunt doar artificii retorice şi mai
ales miturile, ideologiile, care nu ne permit să sesizăm esența problemelor în cauză. A avea o cultură
generală bogată poate fi de ajutor în acest proces, dar, fără îndoială, mai important este a cultiva
atenția şi capacitatea de observare, de a înțelege în ce punct istoric ne aflăm atunci când încercăm să
răspundem unei probleme, de a nu ignora dilemele, progresele sau insuccesele înregistrate în alte
discipline. Acest mod de a salva filosofia de la muzeificare, dar şi de la – am putea spune – o formă
de autism este propunerea rezonabilă a gânditoarei Mary Midgley pentru a putea oferi un loc filosofiei
în societatea viitorului. Ceea ce avem de făcut este să ne îndreptăm atenția asupra vieții în
integralitatea ei, asupra tuturor disciplinelor care tratează viața şi să întocmim propriile noastre hărți
conceptuale pentru a ne orienta în timp şi spațiu. Privind din perspectiva perioadei pe care o traversăm,
o perioadă în care incertitudinile cu privire la veridicitatea şi credibilitatea rezultatelor ştiințifice se
combină cu neîncrederea în instituții şi dileme existențiale proprii fiecărui individ, cred că lucrarea lui
Mary Midgley, What is Philosophy For? reprezintă o binevenită invitație la luciditate.
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PHILOSOPHY: SOURCES AND INTERPRETATIONS
Abstract: The article supports the idea that in order to truly know philosophy one needs to know the
authentic sources, ie the original works of philosophers. Lately, it has been spread the opinion that,
in order to know the philosophy, it is enough to know only the comments about the works of the great
thinkers, which are most often searched and found in Wikipedia. Of course, this practice, which is
becoming more widespread among students over time, will become a danger to scientific research,
because it educates the subject of research, who must have certain qualities - adequate knowledge
and honesty in the research process. The author points out that when the original sources, such as
pre-Socratic philosophy, are really missing, then it would be necessary for the researcher to know
the commentators of the original texts, and when it is not possible to know all the work of a
philosopher, due to the multitude of works, it is possible to use the comments of famous philosophers.
Keywords: comments, original works, sources, famous authors, Plato, Russell, Nietzsche, Heidegger.
Adnotare: În articol se susține ideea, că pentru a cunoaște cu adevărat filosofia este nevoie de
cunoscut izvoarele autentice, adică lucrările originale ale filosofilor. Ultimul timp s-a răspândit
părerea cum că pentru a cunoaște filosofia este îndeajuns să cunoști doar comentariile despre
lucrările marilor gânditori, care cel mai des sunt căutate și găsite în Wikipedia. Desigur această
practică care este tot mai răspândită printre studenți cu timpul va deveni un pericol pentru
cercetarea științifică, pentru că astfel se educă subiectul cercetării, care trebuie să dețină anumite
calități – cunoștințe adecvate și onestitate în procesul cercetării. Autorul arată că atunci când cu
adevărat lipsesc izvoarele originale, cum ar fi, de exemplu, filosofia presocratică, atunci ar fi necesar
ca cercetătorul să cunoască comentatorii textelor originale, iar în cazul când nu este posibil de
cunoscut toată opera unui filosof, din cauza multitudinii de lucrări, este posibil să ne folosim de
comentariile filosofilor cu renume.
Cuvinte cheie: comentarii, lucrări originale, izvoare, autori cu renume, Platon, Russell, Nietzsche,
Heidegger.
Acest articol vreau să-l dedic unor probleme care au devenit dominante în învățământul
universitar din Republica Moldova. Este vorba despre cunoașterea lucrărilor originale ale filosofilor.
În timpul sovietic studenții erau impuși obligatoriu să citească și să conspecteze lucrările clasicilor
marxismului. A fost o practică care este criticată astăzi, pentru că marea majoritate consideră că odată
ce marxismul este criticat, atunci și activitatea de cunoaștere a izvoarelor a fost lipsită de sens. Acum,
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să considerăm că nu este vorba de cunoașterea marxismului, dar de cunoașterea în original a marilor
gânditori ai omenirii, filosofii, cum ar fi Confucius, Lao-țze, Platon, Aristotel, Seneca, Aureliu
Augustin, Descartes și alții, oare aceștia nu merită să fie cunoscuți de către studenți, tineretul de
astăzi, și stăpânii de mâine a acestui pământ? Oare ei nu trebuie să devină cetățeni culți, ori ei trebuie
pregătiți doar pentru a munci la o întreprindere în calitate de producători de bunuri materiale? Că
doar aceasta presupune pregătirea specială, adică pregătirea unei persoane într-un anumit domeniu
de activitate practică. Cum am putea noi rezolva problema cunoașterii lucrărilor originale ale marilor
gânditori, când studenții se folosesc de Wikipedia, considerând că aceste cunoștințe sunt
îndestulătoare pentru pregătirea lor. Aceeași problemă o avem nu doar la nivelul licenței, ci chiar și
la pregătirea doctoratului. La sfârșitul disertațiilor sunt enumerate până la 150-200 de lucrări
științifice și, aceasta presupune că autorului îi sunt cunoscute lucrările citate la sfârșitul disertației.
Însă, analizând lista lucrărilor, vezi că ele nu se află în bibliotecile Republicii Moldova, ori
sunt scrise în limbi de care doctorandul habar nu are. Aceasta vorbește despre faptul că la noi atât de
mult s-a întărit încrederea că nu este nevoie de cunoștințe serioase pentru a susține un examen la
filosofie ori a susține chiar și o disertație. Starea în care ne aflăm în ce privește studiul lucrărilor
originale ale filosofilor vorbește despre așternerea unei stări de nepăsare și ignoranță. Am să destăinui
un caz concret. În lista lucrărilor unei disertații se afla lucrarea lui Martin Heidegger „Scrisoare
despre umanism”. Știind că lucrarea dată este destul de dificilă pentru înțelegere, am hotărât să văd
dacă lucrarea a fost într-adevăr prelucrată de doctorand. Spre marea mea mirare am descoperit că în
text trimiterea nu era la lucrarea lui Martin Heidegger, ci la lucrarea unui alt autor, care scria ceva
despre lucrarea citată. Cu alte cuvinte, avem de a face cu un fenomen nou în procesul de cunoaștere
a lucrărilor originale ale gândirii filosofice: în locul lucrărilor originale se utilizează interpretările
acestora realizate de către alți autori, deci nu se citesc lucrările originale, ci interpretările lor.
Când putem și este nevoie de utilizat interpretări în locul lucrărilor originale? Doar atunci, când
lipsesc lucrările autorilor despre care vorbim. Este cazul filosofiei Greciei Antice de până la Platon,
excepție ar face, de exemplu, Poemul lui Parmenide. Nu avem încotro, alte izvoare în afara
interpretărilor nu avem. Același lucru putem spune și despre filosofia lui Socrate, care o putem
cunoaște prin lucrările lui Platon, dar în cazul acesta este greu de deosebit filosofia lui Socrate de cea
a lui Platon. Atunci, când nu sunt lucrările originale, trebuie să cunoaștem autorii care sunt cu
adevărat specialiști în domeniu și să ne folosim de lucrările acestora pentru a acoperi aceste lacune.
De exemplu, pentru cunoașterea filosofiei presocratice este bine de folosit Metafizica lui Aristotel,
acesta face o critică exemplară filosofiei vechi. Face de cunoscut poziția lui Aristotel despre filosofii
presocratici. După părerea mea pentru cunoașterea filosofiei aristotelice nu pot fi folosite lucrările lui
Toma D-Aquino, pentru că acesta schimonosește esența filosofiei aristotelice, introduce în ea
elemente religioase care nu-i aparțin lui Aristotel.
Atunci când avem nevoie de înțelegerea unor idei ale vreunui filosof, adică nu suntem în stare
de sine stătător să rezolvăm întrebarea dată, pentru că este dificilă, or autorul a scris mai multe lucrări
pe care nu dovedim din cauza timpului limitat să le prelucrăm, noi putem să ne folosim de explicațiile
unor interpretatori, dar aceștia nu cred că trebuie să fie din Wikipedia, aceștia trebuie să fie filosofi
cu renume. Voi aduce un exemplu, cum poate fi înțeleasă teoria ideilor lui Platon prin interpretarea
lui Bertrand Russell. Pentru aceasta Russell evidențiază un fragment esențial din lucrarea Republica
„Până când în orașe... nu vor conduce filosofii sau regii și conducătorii contemporani nu vor filosofa
cu adevărat și satisfăcător, până când puterea statală și filosofia nu vor coincide și multe naturi
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direcționate astăzi ba spre una, ba spre alta, se vor exclude reciproc; până atunci nici orașele, nici
chiar omenirea, cred eu, - nu aștepte sfârșitul relelor... și statul descris în raționamentul nostru, înainte
de aceasta, nu se va naște și nu va vedea lumina soarelui .” (1) Obișnuit, această frază a lui Platon
este repetată, evidențiată de mulți pretendenți la numele de cunoscător a lui Platon, și ne spun ceva
bizar, foarte simplist, cum că Platon a susținut, pur și simplu, că filosoful trebuie să fie rege. Cum
rezolvă această problemă B. Russell? Pentru a înțelege cu tâlc ce înseamnă fraza lui Platon, filosoful
trebuie să fie rege, trebuie de rezolvat un șir de probleme. Mai întâi de toate, spune Russell, trebuie
să rezolvăm următoarele două întrebări: a) cine poate fi numit filosof; și, b) ce este filosofia. „Dacă
aceasta este corect,- scrie Russell,- noi trebuie să hotărâm ce prezintă filosoful și ce înțelegem noi
prin filosofie?” (2) Cum rezolvă Russell întrebarea cine poate fi considerat filosof? El spune că la
acest nume pretind mai mulți, însă noi nu- i putem considera pe toți acei, ce pretind la acest nume, că
într-adevăr sunt filosofi. Russel începe a explica cine este filosoful, cum și se cuvine de la etimologia
cuvântului. Etimologia cuvântului filosof este cunoscută, filosoful este iubitor de înțelepciune. Dar
înțelegerea legată de etimologia cuvântului, ne preîntâmpină Russell, cuprinde o capcană. Dacă vom
urma etimologia cuvântului, atunci, filosof poate fi numit orișicine care este curios, dornic de
cunoștințe, dar curiozitatea vulgară nu te face filosof, spune Russell. Pentru a corija această înțelegere
limitată și vulgară și a ne orienta spre o gândire corectă noțiunea de filosof este definită din nou:
„Filosoful este omul care iubește să contemple adevărul ”. (3) Deci filosoful este doar acela care
contemplă adevărul. Acum apare o altă întrebare: Dar ce este contemplarea? De exemplu, poți să
contempli frumosul, pentru că ce este frumos place la mai mulți. De exemplu, poți să contempli
muzica, portrete, statui, spectacole, filme, poezie etc. Dar omul care contemplă lucrurile, susține
Platon, nu este filosof, pentru că el contemplă doar lucrurile frumoase, pe când filosoful iubește
„frumosul în sine”. Primul cunoaște doar lucrurile, care sunt doar copii, umbre ale ideilor, în cazul
acesta, a frumosului în sine, el nu poate cunoaște adevărul, de aceea își formează doar opinie, părere
despre frumos. Al doilea, filosoful, cunoaște ideile, adică frumosul în sine, de aceea, el are cunoștințe
adevărate.
Următoarea întrebare care trebuie rezolvată, spune Russell, constă în stabilirea deosebirii dintre
cunoștințe și opinie. Omul care are cunoștințe despre ceva, are cunoștințe despre ceva ce există,
deci cunoștințe despre Ființă. Cunoștințe despre ceea ce nu există nu pot fi, acestea ar fi cunoștințe
despre nimic, adică despre Neant, și acestea trebuie să fie cunoștințe false. Iar lucrurile, care fac
parte din lumea trecătoare și sunt alcătuite atât din Ființă, cât și din Neant. Deci cunoștințele despre
lucruri conțin atât adevăr, cât și fals. Dar cunoștințele nu pot fi greșite, pe când opinia poate fi greșită,
pentru că opinia este despre lucruri, care sunt și nu sunt în același timp, adică opinia este despre ființă
și non-ființă în același timp. În sistemul lui Platon cunoștințele sunt despre Ființă (idei, despre ceea
ce există veșnic), pe când opinia este cunoștință despre lucrurile temporare, despre lumea lucrurilor
sensibile.
În filosofia lui Platon se conține teoria ideilor sau teoria formelor, ce nu se află la filosofii de
până la el. Ea este pe de o parte logică, pe ce altă parte metafizică. Partea logică este importantă din
punct de vedere a semnificației noțiunilor generale, care descriu clase de obiecte. Partea metafizică,
este importantă din punct de vedere a ființei. Conducătorul (regele) trebuie să tindă spre cunoașterea
ideilor, formelor pure, unde se află adevărul. Oamenii obișnuiți trăiesc în lumea lucrurilor sensibile,
în peșteră, acolo unde este lumina slabă și contemplă doar umbrele, adică cunoștințele lor sunt doar
opinii. Conducătorul care cunoaște lumea adevărată, adică lumea ideilor, trebuie să-i ajute să
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cunoască adevărul. Cum poate fi cunoscută lumea adevărată? Ea poate fi cunoscută nu prin organele
senzoriale, ci doar la nivelul teoretic, care conține două tipuri de cunoaștere. Primul tip este
cunoașterea rațională - cunoașterea matematică, aceasta totuși nu poate cunoaște lumea adevărată,
ea cunoaște, chiar dacă obiectele ei sunt raționale, lumea lucrurilor. Dacă avem un triunghi desenat,
el nu este triunghiul ideal. Al doilea tip, este cunoașterea mentală (intuitivă) care cunoaște lumea
ideilor. Aceasta este lumea adevărurilor pe care o cunoaște filosoful, deci această lume trebuie s-o
cunoască și regele. Cea mai importantă idee din lumea ideilor este Binele. Acesta trebuie să fie scopul
spre care va tinde să fie instaurat în stat regele-filosof.
Deci, dacă am concluziona spusele lui Platon că filosoful trebuie să fie rege, ar trebui să
spunem, că filosoful care contemplă lumea adevărurilor, adică lumea ideilor pure, el este deosebit
prin nivelul cunoașterii sale, el are cunoștințe adevărate, pe când ceilalți cunosc doar lucrurile, care
sunt doar umbrele adevărului și au doar opinii despre lume. În cazul acesta, cine trebuie să fie
conducător, adică rege dacă nu filosoful, pentru că anume el trebuie să lămurească oamenilor
adevărul, ca aceștia să se desăvârșească și să construiască o lume destoinică de viața umană. Acesta
ar fi gândul principal a lui Platon în așa zisa teoria ideilor.
Desigur, vom întâlni interpretări ale marilor filosofi, dar trebuie cunoscute interpretările, care
merită studiate. Este interesantă din acest punct de vedere critica moștenirii filosofice nietzscheene
efectuată de Martin Heidegger. Se știe că lucrările filosofice ale lui Friedrich Nietzsche au fost create
pe parcursul mai multor ani, iar ideile lui filosofice au fost mereu în schimbare. De aceea, unii filosofi
chiar au efectuat o sistematizare a lucrărilor nietzscheene și au evidențiat noțiunile principale descrise
în aceste lucrări. Mulți cercetători, consideră că Nietzsche nu a scris o lucrare de sinteză a ideilor
sale, iar lucrarea „Voința de putere” în calitate de o astfel de lucrare a fost „adunată la un loc” de
altcineva, nu de F. Nietzsche, de aceea această lucrare nu a putut uni ideile lui Nietzsche într-o
concepție bine-închegată. Adică după lucrarea „Voința de putere” nu se poate crea o impresie reală
despre gândirea nietzscheană.
Martin Heidegger în lucrarea sa „Despre eterna reîntoarcere a aceluiași” demonstrează că, de
fapt, nu este așa cum gândește marea majoritate a comentatorilor operei nietzscheene, cum că
lucrările lui Nietzsche nu formează un corp integru, unite prin anumite principii esențiale. Heidegger
spune că pentru a înțelege moștenirea lui Nietzsche este nevoie de a găsi gândul fundamental al
filosofului care leagă toată opera într-un întreg. Există diferite interpretări a gândirii nietzscheene,
dar spune Heidegger, „învățătura despre eterna reîntoarcere a aceluiași” este în filosofia lui Nietzsche
învățătura fundamentală. (4) „Fără ea, filosofia lui Nietzsche este precum un copac fără rădăcini.
Dar ce anume este o rădăcină, aceasta putem afla doar dacă urmărim cum se leagă de ea tulpina, cum
anume și în ce se înrădăcinează ea.” (5) Heidegger în cercetările sale menționează că în gândirea
filosofică europeană au existat mai multe forme ale metafizicii fundamentale, dar dominante au fost
și sunt și acuma două. Prima teorie metafizică care determină până astăzi gândirea europeană este
metafizica platoniciană, care separă lumea în două părți, în lumea lucrurilor și lumea ideilor și care
consideră că ființarea în întregul ei este determinată de lumea ideilor; a doua concepție metafizică
determinantă a gândirii europene este metafizica creștină, care consideră că ființarea în întregul ei
este determinată de un spirit personal, înțeles drept creator. Învățătura lui Nietzsche „despre eterna
reîntoarcere a aceluiași” , după părerea lui Heidegger, este îndreptată împotriva modului european de
a gândi ființarea în întregul ei după modul platonian-creștin. „Învățătura lui Nietzsche despre eterna
reîntoarcere a aceluiași nu este o învățătură oarecare despre ființare în rând cu celelalte doctrine, ci
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s-a ivit din confruntarea cât se poate de acerbă cu modul de a gândi platonic-creștin, cu influența sa
asupra modernității și cu degenerarea pe care a cunoscut-o în modernitate. Totodată, modul de a gândi
platonic-creștin este definit de Nietzsche drept caracterul fundamental al gândirii occidentale în
general și al istoriei sale”. (6)
Majoritatea cercetătorilor moștenirii filosofice nietzscheene nu evidențiază învățătura despre
„eterna reîntoarcere a aceluiași” în calitate de gând fundamental al gândirii filosofului, marea
majoritate sunt familiarizați cu învățătura lui Nietzsche despre „voința de putere”, pe care și o
consideră fundamentală în gândirea filosofului. Cercetările lui Heidegger demonstrează că de fapt în
gândirea nietzscheană sunt două gânduri fundamentale care leagă toată opera acestuia într-un tot
întreg, adică formează o concepție metafizică despre ființarea în întregul ei, și anume: a) învățătura
despre „eterna reîntoarcere a aceluiași” și, b) învățătura despre „voința de putere”. Anume aceste
două concepții despre ființarea în întregul ei stau la baza gândirii filosofice europene. Prima își are
începutul în învățătura lui Heraclit despre mișcare, fraza „panta rey” și descrie procesul de mișcare,
transformare continuă a ființării în întregul ei, adică a Universului ca atare, cum spunea filosoful
„acest cosmos nu este creat de nimeni, de nici un om, de nici un zeu, dar este un foc care pe măsură
se aprinde și pe măsură se stinge”. Învățătura despre „voința de putere” își are începutul în filosofia
lui Parmenide, care susținea că „ființa este”, care descrie esențialitatea ființării ca un tot întreg,
stabilitatea ei, persistența, prezența eternă. Aceste două gânduri fundamentale nu se exclud unul pe
altul, ci invers, ele se completează și explică ființarea ca o integritate, pe de o parte, mișcarea
continuă a ființării, pe de altă parte, stabilitatea și esențialitatea ei. Anume filosofia lui Nietzsche
este o reîntoarcere la începuturile gândirii filosofice. De aceea, Heidegger considera că Nietzsche
este ultimul filosof al acestei perioade, iar după el va începe o nouă perioadă filosofică deosebită,
legată de gândirea heideggeriană. „Filosofia lui Nietzsche este sfârșitul metafizicii, întrucât ea se
reîntoarce la începutul gândirii grecești, o preia în modul ei propriu și închide astfel constituită de
itinerariul întrebării privitoare la ființare ca atare în întregul ei”. (7)
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ETHICAL-MORAL FACULTIES OF INDIGENOUS INTELLECTUALITY: BETWEEN
"WHAT SHOULD BE" AND "WHAT IT IS"
Abstract: This article analizes the moral qualities of the intellectuals in general and of the local
intelligentsia, in particular, through the of „what must be” and „what is”. The author reveals moral
faculties indispensable to the intellectuals necessary for them to exercise their social functions – duty
justice, equality, freedom, responsability, dignity, empathy, fairness, honesty, honor,
conscientiousness, good manners, etiquette, and politeness. At the same time, the de facto state of
affairs in this regard is analyzed, elucidating the ways of solving the problems that have arisen.
Keywords: intellectuality, duty, empathy, honor, responsability, etiquette, politeness.
Adnotare: În acest articol sunt analizate calitățile morale ale intelectualității în general și a
intelighenției autohtone, în mod special, prin prisma a „ceea ce trebuie să fie” și „ceea ce este”.
Autorul scoate la iveală facultățile morale indispensabile intelectualității necesare pentru ca ea să-și
poată exercita funcțiile sociale – datoria, dreptatea, egalitatea, echitatea, libertatea,
responsabilitatea, demnitatea, empatia, corectitudinea, cinstea, buna-cuviință, onoarea,
conștiinciozitatea, eticheta și politețea. Totodată, este analizată starea de facto a lucrurilor în această
privință, fiind elucidate căile de soluționare a problemelor apărute. soluționarea problemelor
concrete cu care se confruntă societatea noastră.
Cuvinte-cheie: intelectualitate, datorie, empatie, onoare, responsabilitate, etichetă, politețe.
Problema ce ține de studierea locului, rolului, misiunii și funcțiilor exercitate de intelectualitate
în societate reprezintă un subiect de cercetare destul de complicat, mai ales, în societatea postmodernă. Cu toate acestea, nu poate fi contestată menirea unui intelectual semnificativ și impactul lui
social crucial, în mod special, în perioadele de schimbare vertiginoasă a societății contemporane. Din
această perspectivă, este evident că examinarea rolului, funcțiilor și calităților morale care se impun
să fie proprii intelectualilor contemporani, care trebuie materializate prin acțiuni îndreptate spre
soluționarea problemelor concrete cu care se confruntă oamenii în această perioadă de tranziție fără
sfârșit din țara noastră, constituie, în opinia noastră, o dezbatere ce ține de responsabilitatea lor socială.
Una din facultățile iminente a intelectualității trebuie să fie datoria. Im. Kant, în lucrarea Critica
rațiunii practice, a dat o definiție certă noțiunii de „datorie”, care este cea mai importantă valoare
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morală ce trebuie să determine activitatea intelectualilor: „Datorie! Tu nume mare și sublim, care nai nimic plăcut în tine ce ar ispiti prin măgulire, ci care ceri supunere, dar nici, spre a mișca voința, nu
ameninți cu nimic ce ar trezi în suflet teama firească și ce ar înfricoșa, ci statornicești numai o lege,
care-și găsește de la sine intrarea în minte, dobândindu-și, totuși, chiar împotriva voinței venerație
(deși nu totdeauna urmare), înaintea căreia amuțesc toate înclinațiile, deși în taină uneltesc împotrivai: care îți este obârșia vrednică de tine, și unde se găsește rădăcina nobilei tale origini, care respinge
cu mândrie toată înrudirea cu înclinațiile, rădăcina al cărei vlăstar este neapărat condiție a acelei valori,
pe care numai oamenii și-o pot da?” [1, p. 175-176].
„Datoria” este una dintre categoriile fundamentale ale eticii care desemnează conceperea de
către personalitate a necesității imperioase a îndeplinirii a ceea ce porunceşte idealul moral, a ceea ce
reiese din el. Semnificația esențială a datoriei morale o constituie caracterul ei imperativ. Aceasta
înseamnă că cerințele cristalizate în categoria de „datorie” sunt formulate şi se percep sub formă de
porunci, al căror conținut este formulat de societate şi exprimă dispoziția interioară a personalității de
a executa prescripțiile indicate, a manifesta un interes profund şi inițiativă pentru realizarea cât mai
efectivă a angajamentelor asumate. Un alt semn distinctiv, la fel de important pentru exprimarea
particularităților categoriei „datorie”, constă în faptul că la analiza ei predomină, de regulă, rațiunea,
obiectivitatea şi chibzuința [2, p. 65]. Iată de ce acțiunile sociale ale intelectualului trebuie să fie
raționale, ghidate de principii obiective și chibzuite.
La capitolul datorie, intelectualitatea noastră încă nu este pătrunsă de caracterul ei imperativ,
care cere o implicare plenară în procesul de reformare a existenței sociale autohtone, de spiritul critic
vizavi de acțiunile clasei politice moldovenești, care timp de trei decenii a tot promis reforme și
construirea unei societăți democratice, a unui stat de drept și a unei economii de piață care să facă ca
oamenii din această țară să aibă un trai mai bun, dar nu a reușit aproape nimic în această privință.
În activitatea sa intelectualitatea trebuie să reiasă din valoarea dreptății (datoriei) ce presupune
legalitate (respectarea legii), egalitate (a realiza aceleași situații între indivizi cu privire la drepturile
şi îndatoririle pe care le au), şi echitate (principiu etic care stă la baza reglementării tuturor relațiilor
sociale în spiritul dreptății, egalității și justiției, al colaborării și respectului reciproc). Valoarea
dreptății poate fi înțeleasă numai în legătură cu valoarea datoriei, care desemnează comportamentul
necesar, impus în mod imperativ intelectualului.
La capitolul dreptății, intelectualitatea noastră încă nu a conștientizat faptul că se cere ca ea să
lupte cu factorii decizionali de la putere ca să triumfe în societate egalitatea (baza egalității o constituie
libertatea individului în relațiile sociale; egalitatea tuturor subiecților liberi și independenți unul de
altul) libertatea (care în afara dreptului reprezintă o ideologie a privilegiilor elitare) și echitatea
(corespunderea sau necorespunderea legii cu dreptul) [3, p. 220-221], pentru toți cetățenii, nu numai
cei ce se află la putere și acoliții lor să beneficieze de drepturile și libertățile fundamentale ale
cetățeanului expuse în Constituția Republicii Moldova[4, cap. II].
O altă facultate morală proprie intelectualității se cere să fie libertatea care constituie, o altă
valoare morală ce implică starea ființei ce nu este supusă constrângerii, care acționează conform
voinței sale, dar numai aşa cum se cuvine/cum trebuie. Ea nu se reduce pur şi simplu la lipsa unor
restricții. Libertatea reprezintă o caracteristică a acțiunii înfăptuite: a) cu cunoaşterea şi luarea în
considerație a îngrădirilor obiective; b) după voința proprie şi nu după constrângere; c) în condițiile
alegerii posibilităților. Ea se fundează pe un grad de independență considerat firesc şi de dorit.
Libertatea este strâns legată de responsabilitate, ea însemnând înțelegerea de către intelectualitate a
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consecințelor deciziilor şi acțiunilor întreprinse. Semnul esențial distinctiv al noțiunii de
„responsabilitate” morală constă în faptul că ea se manifestă ca predispunere spirituală a
intelectualului de a purta răspundere pentru faptele sale, de a permite opiniei publice să-i aprecieze
activitatea. Totodată, responsabilitatea morală îndeplineşte rolul unui mijloc original de realizare a
cerințelor, cristalizate în categoriile de „datorie” şi „conştiință morală”, independent de orice sancțiuni
sau interese utilitare.
În opinia noastră, pentru intelectualitate se impune să fie proprie facultatea demnității. Ea
reprezintă o valoare etică fundamentală care cuprinde în sine verticalitatea și vrednicia ce reprezintă
chintesența umană, presupune existența unei conștiințe a propriei valori, dublată de modestie și
corelată cu conștiința valorii celorlalți. Demnitatea ține de caracterul şi personalitatea individului şi
se caracterizează prin următoarele trăsături de caracter: autoritate morală, cinste, principialitate,
verticalitate. Dacă intelectualitatea în general și intelectualitatea autohtonă, în mod special, ar da
dovadă de demnitate ar fi imposibile derapajele ei îndreptate spre slujirea unor interese de grup sau
partinice, care produc mult rău societății.
Din păcate, la capitolul demnitate, intelectualitatea noastră nu strălucește, din simplul motiv că
de foarte multe ori a întrat în cârdășie și s-a umilit în fața regimurilor autoritare a lui Voronin și
Plahotniuc-Dodon și le-au slujit cu credință pricopsindu-se cu anumite privilegii și bunuri materiale.
În viziunea noastră, o facultate deosebită a intelectualității contemporane o constituie empatia,
care reprezintă capacitatea de a recunoaște și, într-o oarecare măsură, de a împărtăși sentimentele
(tristețea sau fericirea) care sunt încercate de către o altă ființă. Ea simbolizează capacitatea lui de a
vedea poziția altuia, adică autenticul intelectual contemporan dând dovadă de empatie se conduce
după regula de aur a moralității - „(Nu) fă altuia ceea ce (nu) îți place să ți se facă ție!” [a se vedea
în detalii: 5, p. 28 ], care cere de la om ca el, în relațiile sale cu alți oameni să se conducă după acele
norme după care el ar vrea să se călăuzească alți oameni în relațiile cu el. Altfel spus, această regulă
cere de la om să se supună normelor generale şi îi propune un mecanism ce oferă posibilitatea de a
pune în lumină universalitatea lor. Pentru a experimenta o anumită normă, a elucida universalitatea ei
şi a determina faptul dacă ea este morală, omul trebuie să-şi răspundă sie însuşi la întrebarea dacă el
ar adopta (sancționa) această normă, în cazul în care ea ar fi practicată de alți oameni față de el - iată
esența acestui mecanism.
La capitolul empatie, intelectualitatea noastră, de foarte multe ori, nu îi compătimește pe cei
sărmani, umiliți, dar au propovăduit politica regimurilor autoritate care au capturat statul și au lăsat în
umbră interesele oamenilor simpli.
Alte facultăți ale intelectualității precum corectitudinea și cinstea includ veridicitatea,
principialitatea, convingerea subiectivă în justețea cauzei sale, sinceritatea față de sine și alți oameni
în privința motivelor comportamentului social. Antipozii onestității sunt minciuna, fățărnicia și
perfidia, care nu trebuie să fie caracteristice intelectualității. Spre marele nostru regret,
intelectualitatea autohtonă nu se încadrează plenar în procesul de demascare a minciunii și fățărniciei
care este proprie majorității clasei politice din Republica Moldova, care manipulează acest popor
sărac, dezorientat și buimăcit de politicienii noștri în ultimele trei decenii.
O altă facultate morală ce este necesară astăzi intelectualității este „buna-credință” care
reglementează raporturile cu adevărul, ce se află în contradicție cu minciuna, ipocrizia, duplicitatea,
cu toate urmele de rea-credință. Buna-credință este o datorie a intelectualității „față de sine însuși”,
care „e legată de simțul datoriei, o facultate morală care determină simțul sporit al datoriei în aspectul
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ei moral [6, p. 237]. În ceea ce privește buna-credință, în opinia noastră, intelectualitatea iarăși nu este
la nivelul cuvenit din cauza că deseori a tolerat minciuna în detrimentul adevărului în privința limbii,
tradițiilor și valorilor naționale a neamului românesc, a dus o politică duplicitară față de multe teme
sensibile ce țin de cultura noastră națională. Prin urmare, de multe ori a dat dovadă de rea-credință.
În viziunea noastră, printre cele mai importante facultăți morale care trebuie să fie caracteristice
intelectualității face parte „onoarea”, ce constituie una din cele mai importante calități morale, cel
mai înalt grad de cumsecădenie, corectitudine și noblețe. O trăsătură importantă a onoarei este faptul
de a rămâne fidel cuvântului dat. Aceasta constituie o calitate importantă a omului în general, dar, mai
cu seamă a unui intelectual, fiind identificată cu noțiunea de „onoare” - „Ți-ai dat cuvântul - ține-l, ai
promis ceva – îndeplinește!”. Prin urmare, activitatea unui intelectual autentic trebuie să fie ghidată
de următoarea normă morală general-umană: „Respectă-ți întotdeauna promisiunile!”. În caz contrar,
oamenii vor înceta să-i stimeze și îi vor numi pe acei intelectuali, care nu respectă acest principiu, în
mod direct, flecari. Nimic nu e în stare să defăimeze onoarea intelectualității ca încălcarea cuvântului
dat. De aceea, a ține mult la onoarea sa este o datorie, o obligațiune a oricărui intelectual.
Categoria „onoarei” se cuvine să fie inalienabilă unui intelectual este foarte aproape de cea a
„demnității”. Ele coincid în mod practic după conținutul lor obiectiv, dar se deosebesc după formă.
Onoarea este apreciată de opinia publică, iar aprecierea demnității este, înainte de toate, o chestiune a
personalității însăși. Se cere să remarcăm că categoriile onoarei și demnității sunt foarte aproape de
noțiunea „conștiinciozității”, care reprezintă conceperea și simțul responsabilității morale a
intelectualității pentru comportamentul său, pentru cele realizate, calități care îi servesc ca o linie de
conduită în alegerea intențiilor și acțiunilor sale, ce corespund necesităților progresiste ale dezvoltării
societății și a fiecărei personalități în parte. O altă formă de manifestare a conștiinciozității este
rușinea, care reprezintă sentimentul că omul a făcut ceva rău şi că, prin urmare, merită mânia celorlalți.
Astfel, ruşinea este sentimentul că acest om merită disprețul şi desconsiderarea celorlalți. În ruşine se
reflectă, de asemenea, conceperea de către om a necoincidenții unor norme adoptate sau unor aşteptări
din partea celor din jur, adică a vinovăției. Însă, ruşinea este orientată totalmente spre opinia altor
oameni care pot să-şi exprime condamnarea lor referitor la încălcarea normelor, ea este cu atât mai
puternică, cu cât mai importante şi semnificative sunt pentru om în cauză aceste persoane. De aceea,
individului poate să-i fie ruşine chiar pentru rezultate întâmplătoare, neintenționate ale unor acțiuni
care i se par normale, dar care nu sunt recunoscute ca fiind astfel de cei din jur. În principiu, simțul
rușinii, trebuie să fie dezvoltat la intelectualitate, care nu vrea ca cei din jur să o disprețuiască.
Conștiinciozitatea se poate realiza și sub forma îndoielii, care este rezultatul necunoașterii sau
al cunoașterii parțiale, ori a ignorării legilor obiective. De aceea, un intelectual veritabil este mereu
chinuit de întrebarea dacă a procedat corect într-o situație sau alta. Prin urmare, conştiința reprezintă
capacitatea omului de a-şi evalua acțiunile, gândurile, dorințele, conştientizarea şi trăirea
neconcordanței sale cu ceea ce trebuie să fie - cu neîndeplinirea datoriei [7, p. 164].
O altă calitate indispensabilă intelectualității este eticheta - bunele maniere și respectarea lor,
care sunt esențiale în îndeplinirea tuturor activităților și acțiunilor desfășurate de către intelectuali. În
această ordine de idei, intelectualul trebuie să evite încălcarea regulilor de bună cuviință sau aparența
lipsei acesteia în toate activitățile și acțiunile sale. Totodată, principiul etichetei (decenței şi
corectitudinii) cere ca intelectualul să dea dovadă de bunăcuviință în comportamentul social, fiind, de
asemenea, corect şi cinstit. Doar un aşa comportament al intelectualilor poate insufla încredere în
rândul oamenilor.
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Una din facultățile obligatori unui intelectual o constituie politețea, care cuprinde majoritatea
regulilor simple de comportament în societate. Politețea constituie un liant relațional al lumii
civilizate, ea poate fi denumită o „permanență atenție acordată celor din jur”, „arta de a fi plăcut celor
din jur” sau „respectarea demnității tuturor, începând şi terminând cu a ta însuți”. Astăzi politețea nu
mai este un „lux”, ci un imperativ categoric al societății contemporane, un semn distinctiv al omului
zilelor noastre, o victorie împotriva instinctelor, un îndemn pentru respectarea regulilor de conviețuire
socială, a principiilor şi normelor de muncă şi comportare într-o societate liberă, ce aspiră către
frumos. Adevărata politețe subînțelege şi bunătatea. Un om bine crescut, un intelectual autentic, este
un om bun, un altruist, un om generos, cult şi manierat.
La capitolul etichetă și politețe, intelectualitatea noastră încă nu a înțeles că comportamentul ei
se cuvine să fie ghidat de aceste calități indispensabile unui intelectual contemporan. Mulți intelectuali
mai consideră eticheta și politețea un lux, ceva ce nu este obligatoriu în viața cotidiană. În această
ordine de idei, este necesar să ne amintim de perioada interbelică când un intelectual basarabean era
stimat, în fața lui oamenii se închinau, își scoteau pălăriile când întâlneau un învățător, medic sau
avocat. Această stimă și respect rezulta din eticheta și politețea de care dădeau dovadă acești
intelectuali în interacțiunile cu oamenii simpli.
Corectitudinea constituie un element necesar politeții, reprezentând, în primul rând, o
manifestare de respect față de societate. Adevărata politețe implică o corectitudine prevenitoare, plină
de atenție, animată de buna-voință. Cuviincios (politicos) este omul sincer, calm, deschis, atent,
nesofisticat, încrezător în forțele proprii şi în buna-credință a celorlalți, este un intelectual în deplinul
înțeles al cuvântului. Politețea reală este senină, luminoasă, dătătoare de mulțumire, de bucurie. Ea
încearcă şi lărgeşte valul de bună-voință în jurul tău, oferă şi primeşte bucurie, o bucurie sănătoasă,
robustă, curată şi sinceră. şi ea va lumina toate lucrurile şi pe tine însuți. Dacă analizăm la rece
corectitudinea comportamentul intelectualității noastre, ea lasă mult de dorit, pe motiv că deseori
lipsește respectul față de societate, față de cuvântul dat, pentru că nu dă dovadă de sinceritate și
cumsecădenie.
Așadar, la capitolul facultăților morale ale intelectualității autohtone am scos în evidență acele
calități ce sunt indispensabile pentru ea în vederea îndeplinirii funcțiilor lor sociale – datorie, dreptate,
egalitate, echitate, libertate, responsabilitate, demnitate, empatie, corectitudine, cinste, bună-credință,
onoare, conștiinciozitate, etichetă și politețe. Totodată, am remarcat și faptul că în ceea ce privește
materializarea lor în activitatea socială a intelectualilor este încă mult de făcut.
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SOCIO-PHILOSOPHICAL ASPECTS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Abstract: This article examines the socio-philosophical aspects of sustainable development. The
notion of sustainable development is most often perceived as a type of development of society in which
its natural foundation is not destroyed, living conditions do not involve human degradation, the
security of society and the well-being of the population is ensured. Sustainable development also
appears as a strategy, common to humanity, for survival and building a prosperous future. The main
goal of sustainable development is to prevent the negative effects resulting from the capitalization of
natural resources for economic purposes, to ensure the balanced development of social and ecological
systems that guarantee the existence not only of current generations, but also of future ones. Only
through joint efforts societies can remove the phenomena that endanger the survival of the human
species and provide resources to optimize the quality of life.
Keywords: sustainable development, sustainability, the survival of mankind, functions of the
sustainable development.
Adnotare: În acest articol se examinează aspectele socio-filosofice ale dezvoltării durabile. Noțiunea
de dezvoltare durabilă este cel mai des percepută ca fiind un tip de dezvoltare a societății în care
fundamentul său natural nu este distrus, condițiile de viață nu implică degradarea umană, este
asigurată siguranța societății și bunăstarea populației. dezvoltarea durabilă mai apare și ca o
strategie, comună pentru omenire, de supraviețuire și de construire a unui viitor prosper. Principalul
scop al dezvoltării durabile este prevenirea efectelor negative rezultate din valorificarea resurselor
naturale în scopuri economice, asigurarea dezvoltării echilibrate a sistemelor sociale şi ecologice
care să garanteze existența nu numai a generațiilor actuale, ci şi a celor viitoare. Doar prin eforturi
comune se pot înlătura fenomenele care pun în pericol supraviețuirea speciei umane și se pot oferi
resurse de optimizare a calității vieții.
Cuvinte-cheie: dezvoltare durabilă, sustenabilitate, supraviețuirea omenirii, funcții ale dezvoltării
durabile.
Dezvoltarea industrială rapidă generează atât efecte pozitive cât și negative. Una dintre
consecințele negative ale acestei dezvoltări este subminarea echilibrului dintre societate și natură.
Concepția de dezvoltare durabilă a fost elaborată sub influența căutării soluțiilor la această problemă
și în general, la problemele globale – a celor de mediu, celor economice și sociale. Deci, deși inițial
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dezvoltarea durabilă venea să fie o soluție pentru problemele de mediu, mai târziu ea s-a definitivat
nu doar în echilibru ecologic, ci și în securitate economică și echitate socială.
Așadar, la apariția concepției de dezvoltare durabilă a contribuit în mare măsură conştientizarea
impactului activităților umane asupra mediului, mai ales a acelor activități care se produc cu
implicarea risipirii, distrugerii resurselor naturale şi producerea masivă de deşeuri, fapt ce produce
efecte care pun în pericol supraviețuirea omenirii. Astfel, dezvoltarea durabilă mai apare și ca o
strategie, comună pentru omenire, de supraviețuire și de construire a unui viitor prosper. Principalul
scop al dezvoltării durabile este prevenirea efectelor negative rezultate din valorificarea resurselor
naturale în scopuri economice, asigurarea dezvoltării echilibrate a sistemelor sociale şi ecologice care
să garanteze existența nu numai a generațiilor actuale, ci şi a celor viitoare.
Noțiunea de dezvoltare durabilă a suferit diverse modificări de la apariția sa și până în prezent.
La evoluția ei au contribuit diferiți savanți, organizații și instituții. Noțiunea a fost interpretată în
diverse moduri de-a lungul timpului, fiind acceptată și utilizată în diferite domenii ale activității umane
și ale cercetării.
Printre cele mai citate definiții ale dezvoltării durabile se numără cea lansată de Comisia
Bruntland, în raportul la conferința ONU din 1987, în care dezvoltarea durabilă este descrisă drept
„satisfacerea nevoilor curente fără a pune în pericol capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface
propriile nevoi” [1].
Nu există actualmente o definiție general acceptată a noțiunii de dezvoltare durabilă, totuși, cel
mai des ea este înțeleasă ca un tip de dezvoltare a societății în care fundamentul său natural nu este
distrus, condițiile de viață nu implică degradarea umană, este asigurată siguranța societății și
bunăstarea populației. Acest tip de dezvoltare este unul auto-reproductibil, sustenabil, care se
autosusține pe termen lung.
Dezvoltarea durabilă este un concept integrat care implică totalitatea acțiunilor umane, până la
nivel local, și:
 are ca scop îmbunătățirea calității vieții, atât a generațiilor actuale cât și a celor viitoare, în
același timp urmărind protejarea capacității pământului de a susține viața în toată diversitatea ei;
 se bazează pe democrație, statul de drept și respectarea drepturilor fundamentale, inclusiv
libertatea, egalitatea de șanse și diversitatea culturală;
 promovează crearea unui număr ridicat de locuri de muncă într-o economie a cărei putere se
bazează pe educație, inovare, coeziune socială și teritorială și protecția sănătății umane și a mediului.
[2]
Deși nu există unanimitate în ceea ce privește definirea noțiunii de dezvoltare durabilă, există
unanimitate în privința faptului că durabilitatea include trei domenii majore: economic, social și de
mediu. Dezvoltarea durabilă se referă la schimbările cantitative și calitative în trei sfere
interdependente – economică, socială și de mediu. În acest sens, se disting următoarele tipuri de
sustenabilitate: economică (gestionarea rațională a potențialului resurselor naturale și utilizarea
tehnologiilor de economisire a resurselor pentru a dezvolta o economie competitivă inovatoare);
socială (protecția sănătății umane, sisteme sociale și culturale stabile, asigurarea localităților cu
infrastructură socială, cu rețele inginerești și de transport corespunzătoare) și ecologică (integritatea
sistemelor naturale, capacitatea lor de auto-restabilire și adaptare dinamică). [3]
Multitudinea de elemente ale dezvoltării durabile este organizată în trei dimensiuni, dintre care:
 dimensiunea de mediu constituie baza necesară pentru dezvoltarea durabilă;
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 dimensiunea economică sau economia constituie instrumentul pentru a realiza o dezvoltare
durabilă;
 dimensiunea socială (viață mai bună pentru toți) este ținta dezvoltării durabile [4].
La nivelul dimensiunii economice vorbim despre faptul că în cadrul unei economii durabile se
produc bunuri şi servicii de calitate, se produc resursele de îmbunătățire a calității vieții în așa direcții
ca sănătatea, educația, se asigură un mediu economic favorabil, datoria externă este una rezonabilă,
diferite sectoare ale economiei se dezvoltă în armonie și echilibru, se dezvoltă economia circulară,
cea socială li cea verde. La nivelul dimensiunii de mediu sustenabilitatea presupune exploatare
rațională a resurselor naturale, susținerea biodiversității. Și, la nivelul dimensiunii sociale se asigură
echitatea distribuției bunurilor şi serviciilor.
Dimensiunea economică este importantă, constituind un instrument, dar și un fundament al
dezvoltării durabile. Dezvoltarea economică necesită măsuri de eficientizare atât a resursei umane,
cât şi a altor tipuri de resurse. Una dintre provocările majore ale dezvoltării durabile este de a găsi căi
de încurajare a activităților economice prietenoase pentru mediul înconjurător şi a descuraja
activitățile care provoacă deteriorări ale mediului (poluarea aerului, apelor şi solului, respectiv
subsolului) [5].
În plan ecologic, dezvoltarea durabilă pune un puternic accent pe utilizarea cu precădere a
resurselor regenerabile față de cele neregenerabile. Resursele regenerabile nu necesită prezența
petrolului sau gazului și pot fi produse la nivel local, ameliorând securitatea energetică a unei țări prin
diminuarea dependenței față de importuri. Experiența umanități arată că dezvoltarea socială care nu
ține cont de latura ecologică, este una defectuoasă, mai mult, este sortită eșecului. Mediul natural și
calitatea acestuia trebuie să fie unul dintre scopurile principale ale dezvoltării umane, deoarece el
constituie fundamentul natural al civilizației.
Conceptul de dezvoltare durabilă, care evidențiază în mod clar cele trei dimensiuni și subliniază
importanța „moștenirii”, poate fi reprezentată eficient prin prisma celor patru abordări ale stocului de
capital disponibil intr-un sistem economic, în funcție de utilizarea acestuia în funcția de producție:
1. capital economic, definit ca fiind capacitatea generica de producție a unei economii, care se
compune doar din acea parte a capitalului produs de om (fizic și uman) și resursele naturale
(regenerabile și non), exploatate pentru a fi transformate în procesele economice;
2. capitalul ecologic, definit ca stocul total de resurse regenerabile (utilizate și nu în procesul
de producție), terenuri naturale și semi-naturale, factori ecologici, cum ar fi ciclul de nutrienți și
condițiile climatice, care reprezintă partea de capital natural care determină calitatea generală a
ecosistemului;
3. capitalul natural, definit ca resursa naturala de baza a unei zone geografice, se compune din
capitalul ecologic și stocurile de resurse nonregenerabile;
4. capitalul total, reprezintă totalitatea capitalului fizic, resurselor non-regenerabile, capitalului
ecologic și capitalului uman [6].
În cadrul concepției dezvoltării durabile se pune un accent mare pe relațiile dintre generațiile
actuale și cele viitoare. Pentru a examina aceste relații, în cadrul concepției dezvoltării durabile se
utilizează două forme de echitate socială: echitatea din cadrul unei generații și echitatea între generații
succesive. Chiar dacă este mai degrabă un clișeu istoric, renumita frază, atribuită lui Ștefan cel Mare,
descrie într-o anumită măsură, atitudinea care ar trebui să existe față de generațiile viitoare în ceea ce
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privește teritoriul: „Moldova n-a fost a strămoşilor mei, n-a fost a mea şi nu e a voastră, ci a urmaşilor
voştri şi a urmaşilor voştri în veacul vecilor”.
În termeni actuali, în cadrul dezvoltării durabile, fiecare generație trebuie sa-şi satisfacă
necesitățile proprii fără a lăsa pe seama generațiilor viitoare: datorii financiare, împrumuturi mari,
externe şi interne; datorii sociale - neglijarea investițiilor în factorul uman; datorii demografice permiterea creşterii necontrolate a numărului populației şi a datoriilor ecologice - epuizarea resurselor
naturale sau poluarea solului, a apei şi a aerului [7].
Mai ales este evidentă necesitatea respectării echității între generațiile succesive atunci când
este vorba de probleme de mediu. Generația actuală are dreptul de a folosi şi beneficia de toate
resursele pe care le oferă Pământul, dar trebuie să țină cont de impactul pe termen lung al activității
sale şi să susțină baza de resurse şi mediul global şi în beneficiul generațiilor care vin.
Dezvoltarea durabilă are un conținut complex și se poate prezenta în mai multe ipostaze:
 dezvoltarea durabilă se prezintă ca un efect al inegalității repartițiilor în toate domeniile la
nivel internațional, iar susținerea unei dezvoltări durabile eficiente nu este posibilă fără progres tehnic,
legislație nouă, economie de piață viabilă, finanțare corespunzătoare, integrare şi modernizare;
 dezvoltarea durabilă se prezintă ca o cauză cu scopul de a salva planeta;
 dezvoltarea durabilă se prezintă ca un concept pentru faptul că ridică o problemă, are un cadru
de referință, impune operații, are o serie de relații şi o multitudine de semnificații;
 dezvoltarea durabilă este un sistem având o ordine conferită prin fluctuații spațiotemporale;
 dezvoltarea durabilă este un cvintet dimensional (dimensiunea spațio temporală, socială,
culturală, economică şi ecologică);
 dezvoltarea durabilă este un proces având ca scop realizarea unor obiective prestabilite;
 dezvoltarea durabilă este un nou mod de gândire cu accent pus pe disponibilitate, participare,
prin noțiuni, judecăți, teorii şi practici;
 dezvoltarea durabilă este o relație între haos şi ordine, în care omul prin activitățile sale tinde
să crească volumul de informații, în timp ce natura să reziste pasiv [8].
Concepția dezvoltării durabile îndeplinește diverse funcții în cadrul societății:
1. funcția conceptuală, generalizând experiența teoretico-științifică a umanității, creând o
viziune integratoare asupra tipului de dezvoltare necesar pentru a oferi căi de soluționare a
problemelor globale;
2. funcția futurologică, contribuind la crearea de proiecte, prognoze și previziuni ale posibilelor
consecințe ale implementării acestora pentru dezvoltarea omenirii;
3. funcția euristică, extinzând câmpul problematic al filosofiei istoriei, al filosofiei sociale și al
globalisticii;
4. funcția interdisciplinară, cuprinzând cercetarea și elaborând soluții pentru problemele din
domeniul ecologic, economic, politic și social.
Din perspectivă filosofică, dezvoltarea durabilă este o modalitate de evoluție fără distrugeri, o
dezvoltare progresivă a sistemului social, cu o anumită rezervă de sustenabilitate, care se menține la
nivel destul de înalt, pentru a nu permite distrugerea sistemului. Dezvoltarea durabilă este una din
formele cele mai optime ale progresului.
Dezvoltarea durabilă poate fi percepută și ca un proces de menținere pe termen lung a sistemului,
indiferent de perturbările externe și interne, în limitele măsurii calității de bază. O societate durabilă
este o societate ce reprezintă un sistem de coexistență și co-evoluție a omului, societății și naturii.
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Această coexistență se fundamentează pe respectarea legilor biosferei, a normelor morale, ceea ce
creează condiții pentru dezvăluirea potențialului și a abilităților creative, a libertății și demnității
fiecărei persoane.
Din punctul de vedere al dinamicii sistemului, o societate durabilă este o societate asigurată cu
mecanisme informaționale, sociale și instituționale, are o creștere exponențială a populației și a
capitalului. Într-o societate durabilă din perspectivă socială populația, stocurile de capital și tehnologia
trebuie să asigure un nivel de trai înalt pentru toți.
În concepția dezvoltării durabile se atestă un anumit grad de aliniere la concepțiile mai vechi,
care țin de binele și bunăstarea societății. În filozofie a existat întotdeauna idea unei societăți mai
bune, a dezvoltării armonioase a societății. Au fost propuse utopii sociale (Platon, F. Bacon, T. Morus
etc.), în care societatea ideală este privită ca un organism social unitar. În opinia lui Hegel, un sistem
social-politic ar trebui mai degrabă asemănat cu un organism viu, în care toate organele, toate părțile
funcționează ca un întreg armonios. În viziunea lui Marx, istoria se prezintă ca un rezultat al luptelor
de clasă. El de asemenea a dezvoltat idea utopică a unei societăți fără clase, fără concurență şi
proprietate privată asupra mijloacelor de producție.Vedem că aproape de fiecare dată nucleul în jurul
căruia se construiesc proiectele teoretice ale societății ideale, este constituit din echitate socială,
dreptate, egalitate, valori care oferă oamenilor speranță la un viitor mai bun.
Printre criticile aduse concepției de dezvoltare durabilă sunt cele care invocă faptul ezistenței
contradicțiilor între idealurile țintite de dezvoltarea durabilă și realitate. În acest sens, concepția
dezvoltării durabile este comparată cu utopiile sociale, deoarece concepția dezvoltării durabile de
asemenea include credința în bine și echitate socială, speranță în puterea educației, ideea fericirii și
bunăstării sociale.
S-ar părea că concepția dezvoltării durabile este prea optimistă. Totuși, se atestă că optimismul,
la prima vedere exagerat, al dezvoltării durabile se fundamentează pe pesimism în ceea ce privește
viitorul omenirii fără aplicarea principiilor dezvoltării durabile. În acest sens, pesimismul și
optimismul s-ar părea că reușesc să coexiste într-un echilibru. De asemenea, concepția dezvoltării
durabile nu propune modele universale pentru soluționarea tuturor problemelor globale, a
contradicțiilor sociale, nu promite rezultate imediate, ceea ce atestă prezența unui fundament realistic.
Dezvoltarea durabilă se referă la relația dintre om, societate și natură și ea a devenit pe parcurs
un model cultural, o valoare general-umană, care presupune schimbări majore în ceea ce privește
modul de existență a umanității. Ea este o formă de interacțiune a naturii şi a societății în care se
asigură supraviețuirea omenirii, protejarea biosferei şi evoluția de lungă durată a biosferei şi omenirii.
Concepția dezvoltării durabile este o alternativă dezvoltării sociale tradiționale, este un
fundament conceptual al schimbărilor sociale. Această concepție este antropocentrică, deoarece
încearcă să depășească cadrul tradițional al sistemelor ideologice și să conștientizeze problemele
sociale printr-un sistem de valori și categorii în care noțiunea de om este una centrală. Printre noutățile
pe care le aduce cu sine concepția de dezvoltare durabilă este faptul că este mai important este de a
trăi în armonie cu lumea decât de a o schimba, iar natura trebuie mai degrabă ocrotită decât cucerită
Strategia dezvoltării durabile, adoptată în cadrul Conferinței ONU pentru Mediu şi Dezvoltare
de la Rio-de-Janeiro din 1992 şi confirmată la Summitul mondial pentru Dezvoltare durabilă de la
Johannesburg din 2002, a obținut statut de recomandare politică pentru toate statele şi popoarele lumii.
În 2001, Uniunea Europeană a adoptat o strategie în favoarea dezvoltării durabile. Aceasta a
fost revizuită în 2006, vizând sustenabilitatea pe termen lung. În cadrul acestei Strategii creșterea
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economică, coeziunea socială și protecția mediului se sprijină reciproc. Dezvoltarea durabilă este
declarată drept un obiectiv general al Uniunii Europene care guvernează toate politicile şi activitățile
Uniunii [9].
În septembrie 2015, țările membre ale ONU, printre care și Republica Moldova, au adoptat
Declarația Summitului privind Dezvoltarea Durabilă, prin care s-au angajat să pună în aplicare
Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. Urmează să fie depuse eforturi pentru a elimina toate formele
de sărăcie, pentru a combate inegalitățile și pentru a aborda problemele schimbărilor climatice.
Dezvoltarea durabilă în Republica Moldova se fundamentează pe Agenda sau Strategia Națională de
Dezvoltare Durabilă „Moldova 2030”, al cărei obiectiv principal constă în asigurarea dezvoltării
economice calitative şi, implicit, reducerea sărăciei prin promovarea principiilor și obiectivelor
dezvoltării durabile.
Experiența mondială evidențiază următoarele strategii de dezvoltare durabilă:
a) strategia cuprinzătoare, multidimensională, care să încorporeze într-un singur document şi
proces pilonii economic, social şi ambiental ai dezvoltării durabile, în conformitate cu recomandările
Agendei 21 privind strategiile naționale ale dezvoltării durabile; de regulă, cea mai mare parte a țărilor
atât dezvoltate cât şi în curs de dezvoltare, au elaborat acest tip de strategie;
b) strategii ale dezvoltării durabile pe domenii sau probleme (apă, aer, ecoeficiență, resurse,
sisteme informaționale etc.), în care se stabilesc obiective şi politici pentru un singur domeniu în
contextul întregii economii;
c) strategii sectoriale ale dezvoltării durabile (de exemplu: transport, sănătate, educație etc.) care
pot fi considerate substrategii ale strategiei naționale;
d) strategiile dezvoltării economiei naționale, care integrează dezvoltarea durabilă în sensul
includerii directe a aspectelor ecologice în procesul general de dezvoltare a țării din punctul de vedere
al influențării reciproce dintre diferitele domenii şi medii [10].
Rolul filosofiei, în special a filosofiei sociale este incontestabil pentru dezvoltarea și ameliorarea
acestor strategii, dar mai ales, pentru alegerea unei strategii potrivite, în funcție de particularitățile
fiecărei țări, regiuni sau localități. De asemenea, filosofia poate contribui la precizarea conținutului și
la dezvoltarea eticii ecologice. Menirea principală a eticii ecologice este de a inocula oamenilor simțul
măsurii în raport cu mediul natural, dar și cu cel economic și social, de a dezvolta sentimentul de
responsabilitate pentru consecințele acțiunilor sale.
Supraviețuirea omenirii nu poate fi asigurată în cadrul schemei tradiționale de interacțiune
dintre societate și natură. Acest lucru este posibil doar cu utilizarea unui nou imperativ moral, unui
nou mod de viață, a unui nou conținut al relațiilor dintre oameni și dintre oameni și natură. Aceste
necesități pun în fața științelor sociale, inclusiv a filosofiei sociale, problema unei noi viziuni asupra
lumii și a unor sarcini complet noi.
Dezvoltarea durabilă a devenit o alternativă la procesele contradictorii de la sfârșitul secolului
trecut, când inegalitatea economică și politică dintre indivizi, grupuri sociale, regiuni și țări au atins
un punct culminant. A apărut necesitatea de a înainta noi modele și idealuri pentru construirea unui
viitor. Se poate întrevede în aceasta și o schimbare fundamentală a orientărilor filosofice ale societății,
crearea unei noi imagini a realității sociale.
De asemenea, pentru perfectarea strategiilor de dezvoltare durabilă este necesară abordarea
integrativă, cumulând eforturile științelor sociale, umanitare și exacte. Aportul filosofiei ar putea să
fie impunător în ceea ce privește exprimarea complexității rolul eticii in cadrul concepției dezvoltării
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durabile. Pandemia COVID-19 a schimbat considerabil caracteristicile lumii în care trăim, a produs
transformări fundamentale la nivelul societății, cele mai multe – cu caracter negativ. Una dintre
soluțiile pentru depășirea crizei cauzate de această pandemie constă în implementarea principiilor
dezvoltării durabile.
Asigurarea dezvoltării durabile este o necesitate pentru toate statele lumii. Experiența mondială
demonstrează eficiența modelului de dezvoltare durabilă a economiilor naționale ale statelor,
combinând prioritățile economice, sociale și de mediu. De o importanță majoră pentru dezvoltarea
durabilă este dialogul, la care trebuie să participe autoritățile, mediul de afaceri și societatea civilă.
Pentru ca dezvoltarea să fie durabilă, într-o societate trebuie să existe echitate socială, măsuri de
sănătate, educație ecologică, democrație participativă, etc. Doar prin eforturi comune se pot înlătura
fenomenele care pun în pericol supraviețuirea speciei umane, se pot oferi resurse de optimizare a
calității vieții și asigura un viitor promițător omenirii.
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THE ESSENTIAL CHARACTER OF INTERACTIVITY IN THE CONTEXT OF THE COVID-19
CRISIS
Abstract: The objects of the world become something more than "they are" due to our interaction with
them. The interaction, which is an act of connection, is identified as a factor of utmost importance for
the human condition. Human presence and interaction spread over the natural substratum of objects
the cultural layer of meanings. In the context of the COVID-19 crisis, due to contemporary advanced
technologies, the dimensions of information transmission and storage do not suffer even if these
processes could require a minimum of human involvement. The fluctuations of meanings, however,
are those that are affected due to the deficit of interaction and interactivity achieved in online
communications, which can lead to gaps in the field of comprehensiveness.
Keywords: pandemic, COVID-19, phenomenology, interactivity, intersubjectivity, distance learning,
online communication, AI.
Adnotare: Obiectele lumii devin ceva mai mult decât „sunt” inclusiv și datorită interacțiunii noastre
cu ele. Interacțiunea, care în principiu corespunde cu un act de conectare, se identifică drept un factor
de importanță maximă pentru condiția umană. Prezența și interacțiunea umană așterne peste
substratul natural al obiectelor stratul cultural al semnificațiilor. În contextul crizei COVID-19,
datorită tehnologiilor avansate contemporane, dimensiunile transmiterii și stocării informațiilor nu
au de suferit chiar dacă aceste procese ar putea solicita o minimă implicare a omului. Fluctuațiile
semnificațiilor, însă sunt cele care se arată afectate din cauza deficitului de interacțiune și
interactivitate realizat în comunicările on-line, fapt care poare duce la apariția unor lacune în câmpul
comprehensivității.
Cuvinte-cheie: pandemie, COVID-19, fenomenologie, interactivitate, intersubiectivitate, studii de la
distanță, comunicare on-line, IA.
Noile condiții ale distanțării sociale instaurate în vederea prevenirii răspândirii virusului
COVID-19 ne focusează atenția asupra importanței celor mai banale practici cotidiene. Fenomenul
distanțării impune o chestionare a dimensiunii chinestezice a omului. Dimensiunea noastă fiziologică
devine vulnerabilă în fața virusului, fapt care impune necesitatea de a-l proteja prin îngrădire.
Probabilitatea mare de a fi vătămat al corpului se explică simplu prin faptul că el în aceeași măsură
poate suferi dur din urma infectării, dar și să fie cel care poate infecta și transmite mai departe acest
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virus malefic. Deci, ne dăm prea bine seama de ce este nevoie să respectăm această distanță socială.
Pentru a satisface această cerință de prevenire a virusului mai multe instituții publice au trecut la un
regim mixt de muncă, printre aceste, indubitabil, se numără și instituțiile de învățământ. Orice
aglomerare poate fi periculoasă, fapt ce servește drept pretext pentru implementarea învățământului
de la distanță realizat în regim on-line, într-un spațiu virtual. Schimbarea de macaz în cazul studiilor
universitare cu siguranță reprezintă în primul rând o normă de siguranță. Însă, dintr-o altă perspectivă
acest nou regim de studii adoptat la nivelul întregii comunități ne schimbă și percepția asupra unor
concepte normale de până acum.
Registrul on-line al comunicării ne ține în primul rând conectați, realizând astfel funcția fatică
a comunicării, ce reprezintă una dintre funcțiile de bază a ei. Cu toate că distanțarea socială poate
evolua până la etapa izolării, oamenii rămân conectați întrei ei datorită tehnologiilor avansate.
Fenomenul izolării se acutizează și devine greu de suportat din momentul în care este pedalat de
autorități la nivelul strategiilor de prevenirii creșterii numărului de infectări în vedere slăbirii presiunii
asupra sistemului medical. Dată ca o particularitate a vieții private, izolarea structural determină
delimitarea sferei personale de cea publică. Nu doar din acest punct de vedere, fenomenul izolării se
dovedește a fi prezent și în cadrul unor condiții mai relaxate înaintea pandemiei, însă într-o formă mai
puțin evidentă. Vilém Flusser [4] problematizând condiția omului în condițiile realităților tehnice
identifică același fenomen al izolării, prezența căruia este condiționată de progresul societății
tehnicizate. Astfel, pentru a fi la curent cu tot ce se întâmplă mai important în comunitate și pentru a
afla ultimele noutăți individul nu mai are nevoie să iasă din propria zonă privată și să ajungă în cea
publică, precum ar fi Agora orașelor grecești. Statutul avansat al tehnologiilor contemporane schimbă
această ordine inițială. Prin urmare, într-o manieră mahomedană datele, informațiile sunt cele care
intră în sferele private. Singurătatea și izolarea în esența nu corespund situației descrise. În acest sens,
izolarea ar avea mai multe în comun cu singularitatea decât cu singurătate. Definită ca o stare de
detașare și oarecum de neînțelegere ce poate apărea din urma unei comunicări deficiente, singurătatea
nu ar trebuie circumscrisă doar într-un loc de izolare fizică. La fel de singuri oamenii se pot simți și
atunci când sunt înconjurați de o mulțime de oameni.
Este ușor de remarcat că pe măsura respectării restricțiilor în pandemie așa fenomene ca
izolarea, comunicarea sau realitatea își schimbă perspectiva din care sunt interpretate și definite.
Comunicarea, așa cum o înțelegea Socrate, nu mai este deplină din momentul în care prezența
interlocutorilor își pierde componenta fizică. Într-adevăr, această pierdere poate fi resimțită ca fiind
anevoioasă generând stări ce se declară greu de suportat. Modelul retoric al comunicării, definit de
Aristotel ca un model practic, ancorat într-un aici și acum presupune o potrivire a mesajelor într-o
circumstanță particulă. În structura ei, retorica aristotelică se comportă la fel ca și etica lui, ambele
având un domeniu practic de manifestare. Mijloacele retorice ce se conjugă în variatele situații de
viața se regăsesc atât în divizarea semnelor digitale și analogice, dar și în elementele de constitutive a
semnului după Ferdinand de Saussure. Ethos-ul, pathos-ul și logos-ul circumscriu fluiditatea organică
și statutul concret al comunicării [2]. Pierderea contactului direct cu ethos-ul vorbitorului și cu emoția
pe care acesta este capabil să o stârnească nu poate decât să afecteze comunicarea. Deocamdată nu
vom veni cu o concluzie tranșantă în legătură cu scoaterea în suspensie a contactului direct a
vorbitorilor, deoarece această ar putea să reprezinte o tendință de evaluare a comunicării și mai puțin
un aspect de o natură negativă a comunicării.
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Așadar, comunicare este un mediu natural în care oamenii interacționează între ei. În virtutea
acestui fapt ar fi de neadmis să reducem modelul de funcționare a comunicării doar la acel al punerii
în relație, pe lângă el mai există și un alt model determinativ pentru operarea comunicării. Această
funcție este cea a informării. Se întâmplă ca uneori comunicare să fie suprapusă cunoașterii sau
viceversa. Ambele practici umane se instituie o corelare între subiect și lume, între subiect și un alt
subiect. Nu vom greși dacă ne vom asumă enunțul în care cunoaștere se descrie ca o interacțiune, dar
și enunțul în care comunicarea se va însuși ca o transmitere de informații. Studiile universitare într-o
manieră canonică se divid în ore de prelegere și ore practice, adică seminare. Înainte de a trece la
analiza modului în care se desfășoară comunicarea în cadrul acestor ore ar fi bine să începem c-o
explicitare a staturilor de percepție ale obiectelor intuite în experiență.
Activitatea chinestezică a corpului se înfige în stratul fizic al obiectelor ce le întâlnește. Acest
strat material este unul de primă instanță și este prezent atâta timp cât trupul se mișcă, acționează,
experimentează, cu alte cuvinte atâta timp cât este viu. Despre tot de ce se „lovește” trupul, omul este
capabil să nareze câte ceva. Această putere de narare se trage dintr-o minimă înțelegere posibilă
datorită prezenței unui strat fragil de semnificare identitară. Prin urmare, înțelegem ce vedem și pe ce
punem mâna, că este un perete și este rece la atingere, poate chiar un pic umed și că ar fi bun pentru
a ne sprijini de el. Tot de aici ar reieși și un discurs naturalist în care obiectul este exact ceea ce este
în carne și oase, fără nici un apel la semnificațiile proprii unei culturi.
Omul concret aflat în lume, experimentând și interacționând cu ea, se poate focusa pe mai multe
straturi de ființă ale acesteia și în așa fel să scoată la iveală diverse semnificații. Straturile ce apar din
urma corelării noastre cu lumea sunt diferite, dar nu sunt antagonice. Acestea participa la edificarea
unui tablou amplu și nu neapărat să se contrazică între ele. Așadar, noi vedem lumea în straturi.
Conținutul practicilor umane în principiu se dovedește a fi un compozit, fiind alcătuit din mai multe
straturi ce impun diferite moduri de întrebuințare și funcționare și, prin urmare, multiple moduri de a
fi.
Realitatea nu se limitează doar la un singur mod de a fi în percepția umană. Atunci când spunem
că ceva este ne focusăm și scoate în evidență anume acel înveliș pe care îl avem în vedere. Cum ar fi
posibil, de exemplu, să vorbim despre pipa lui Magritte că ar fi și nu ar fi în aceeași clipă. În ce sens
ea este și nu este? Sau, mai exact, ce înveliș al realității indicăm atunci când afirmăm că ceea ce se
vede este o pipă și ce alt înveliș al realității avem în vedere atunci când declarăm că aceasta nu este o
pipă. Rezultă că într-un înveliș al realității ea este o pipă, iar în altul nu. Platon ne-ar sugera și ar faceo pe bună dreptate, faptul că manipulăm cu elementele sensibile și ideatice ale obiectului, ambele fiind
consubstanțiale obiectului. Lucrurile devin puțin mai complicate din momentul în care pipa propriuzisă este imitată și reîncadrată pe suprafața plată a unei picturi. Pipa nu va mai putea fi atestată într-o
percepție originară în care ni s-ar dezvălui dimensiunea ei sensibilă și care, în cazul tabloului, va lipsi.
Ceea ce rămâne prezent este forma ei – proprietățile pertinente – ce ne face s-o recunoaștem drept o
pipă și nu o lingură. Deci, chiar și în lipsa ca atare a obiectului suntem în stare să identificăm și să
reanimăm eidos-ul, forma și semnificația acestuia, conferindu-i pe această cale un statut incontestabil
de a fi înțeles.
În lipsa omului, dar mai bine zis relației lui cu lumea și cu semenii săi, tot ansamblul de
semnificații de întrebuințare, de identificare și recunoaște efectiv vor fi absente. Iar acest erase
comprehensiv nu se datorează faptului că aceste date nu au reușit să fie înregistrate și digitalizate.
Chiar dacă acestea au fost transpuse și reproduse cu exactitate pe un cloud încăpător, acest fapt, totuși,
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nu este suficient. Atributul cantitativ al datelor de cultură și civilizație umană ar fi insuficiente pentru
o înțelegere adecvată ale acestora.
Tabloul comprehensivității devine integru odată cu punerea în scenă a atributului calitativ al
interactivității. Spre deosebire de adevărurile eterne, relațiile vii sunt importante anume din cauza
fluctuațiilor sale. Asta nu ar trebui să însemne că acestea sunt completamente haotice. Interactivitățile
nu schimbă datele, ci mai degrabă operează cum-urile ce se corelează cu acestea. În lipsa subiectului
ce ar acționa după un cum anume însușit din capacitatea lui de a se raporta la alți subiecți nu va putea
fi scos la suprafață nici un sens ca atare. Pe bună dreptate, nu prea vom găsi argumente pentru a susține
incapacitatea unui IA, în prezent, dar în special într-un viitor apropiat, de a asimila și înțelege atuurile
vieții umane. Indubitabil, pentru ca un IA să se aproprie cât mai mult posibil de felul de a fi al omului,
având la dispoziție toate resursele necesare pentru asimilare și înțelegere, trebuie să interacționeze cu
subiecți umani, care, la rândul lor, vor interacționa cu el.
Factorul interactivității poate fi observat și în alte relații decât acelea care apar între om și IA,
de exemplu relațiile dinte oameni și extratereștri. Modul în care ne imaginăm că ar trebuie să fie un
extraterestru și în ce manieră ar trebui să ne raportăm la el poartă un caracter specific uman. La acest
capitol nu prea suntem originali, făurindu-i chipul și comportamentul un pic diferit decât cel uman,
din care ar reieși un extraterestru cu care se poate de găsit o limbă comună. Am putea merge mai
departe și afirma că noi, cei din 2021, suntem extratereștri în raport cu predecesorii noștri. Parțial
înțelegem sensul funcțional al unor obiecte din trecut – cum-ul și pentru ce-ul lor uneori este adus
până la absurd. Nu e nevoie de alte exerciții de simulare mai sofisticate pentru a scoate la suprafață
învelișul uman al obiectelor din lume. În locul roboților smart, înzestrați cu o inteligență avansată, se
pot plasa oricare din generații premergătoare nouă. Nu e nevoie nici să născocim și să ne aducem în
minte vietăți și entități „cu totul” diferite de noi. Extratereștrii suntem noi, cei din secolul XXI. Nu
avem nici un motiv pertinent să teleportăm în proximitatea noastră spațio-temporală, în zona
actualității noastre cea mai familiare, extratereștri din galaxii îndepărtate, care ajunși pe Terra vor
rămâne profund marcați și în același timp nedumeriți de toate împrejurările noastre firești.
Strănepoții, nepoții, ba chiar și copiii se află, în fond, în rolul extratereștrilor sau roboților
inteligenți în raport cu semnificațiile și valorile înaintașilor săi, ce condiționau un comportament
specific și normal pentru stilul de viață al acestora. Deseori avem nevoie de explicații și clarificări
suplimentare pentru a înțelege la ce bun servea un anume obiect din viața bunicilor și străbunicilor
noștri – un obiect de-a dreptul anodin și depășit de timp. O viață bizară dată uitării. Siegfried Kracauer
descrie o situație în care nepoții sunt cuprinși de o ușoară stare de debusolare atunci când văd într-o
fotografie veche pe bunica lor tânără [5]. Dezorientarea acestora vine din incapacitatea de a recunoaște
și de a identifica semnificații ce s-ar apropia de propriul lor ansamblu de valori. Din momentul în care
se declară solemn incompatibilitatea de sensuri, nepoții se lasă pătrunși de o puternică stare de
amuzament provenită din non-sensul elementelor de epocă ce apar în fotografie. Asta facem, râdem
de trecut dintr-un simplu motiv – că nu-l înțelegem și nu-i prindem sensul. Trecutul este privit prin
optica sensurilor valabile în prezent, fapt ce-l face uneori caraghios. Care ar fi factorii ce condiționează
și provoacă uitarea ce se produce într-o viață de om? Mai există oare persoane ce ar ține minte
denumirile vechi ale străzilor din Chișinău? Probabil, că unii dintre noi nu-și mai aduc aminte de
vremurile celea în care nu exista nici o interdicție legată de fumatul în localuri și spații publice.
Probabil, mulți dintre noi nu mai țin minte cum era viața fără smartphone și internet. Continua
schimbare a semnificațiilor reprezintă un proces firesc prin care decurge viața unei societăți.
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S. Kracauer a reușit să remarce faptul că pe mapamondul interbelic au încetat să mai existe
locuri exotice. Iar atunci când analizează fenomenul turismului din acei ani, autorul ajunge la
concluzia că elementul surprinzător al străinătății pur simplu dispare [5]. Străinătatea nu mai e străină,
deoarece călătorii nu fac altceva decât să-și schimbe locul, în timp ce stilul de viață și sensul de
întrebuințare a obiectelor din acel mediu „nou” rămâne exact la fel ca și în locul din care au plecat. În
actualele condiții ale globalizării e tot mai dificil să nu te poți orienta printre semnificațiile cotidiene
ale diferitor societăți. Înțelegerea prealabilă aplică cea mai largă semnificație obiectului nou întâlnit.
Obiectul necunoscut este deja cunoscut ca un obiect-necunoscut. În consecință suntem contemporani
cu contemporanii noștri, iar acest truism provine din faptul că trăim în aceeași lume.
În consecință., obiectele ce ne compun lumea se pot releva două straturi consubstanțiale și
complementare. De cele mai multe ori, întâlnind un obiect, nu ne batem capul să-l separam în
dimensiunile sale materiale și ideile, adică în ceea ce este și ce semnificație are. Astfel, prind contur
perspectiva naturală și cea umană (culturală) asupra lumii. Condiția umană scoate în prim plan
învelișul semnificațiilor, ce servește drept cheie pentru înțelegerea lumii. Deci, ceea ce capătă o
importanță majoră pentru om sunt sensurile ce-l ajută să înțeleagă. La fel de importante sunt straturile
materiale, dar cu o mai puțină relevanță pentru înțelegere. Poate că exact din această cauză
protagoniștii unor povești SF se raportează la unele entități non-umane, precum ar fi un replicant, un
android, un extraterestru sau un robot înzestrat cu IA, ca la niște ființe, apropiate omului. Substratul
natural, materia, din care sunt create aceste ființe nu ne împiedică să simpatizăm și să empatizăm cu
o mașină a cărui comportament este atât de similar cu acel al omului. Uneori chiar uităm că avem de
face cu o mașină superinteligentă. Acest fapt ar trebui să ne convingă că stratul eidetic și valoric
primează în sfera socială. Sensul, din acest context, este ceva mai mult decât o simplă informație ce
poate fi înregistrată și reprodusă. Ceea ce se adaugă sensului pe lângă încărcătura sa informațională
este contactul nemijlocit întreținut de relațiile ce se stabilesc între oameni, dar și între oameni și IA.
Aristotel [1], în etica sa, merge pe o cale aferentă celei de aici, aducând argumente în favoarea
abordării practice a virtuților. Comportamentele sociale corecte, evaluate pozitiv de marea majoritate
a membrilor unei comunități, nu pot fi însușite doar prin informare ce ar prepune punerea la dispoziție
a unor date din care s-ar afla ce este o virtute și care sunt modelele exemplare ale acesteia. Înțelegerea
are loc prin cultivare și perseverare în experiență, iar această, la rândul ei, presupune ideea
relaționărilor din care urmează cea a participației. Corectitudinea comportamentului vine ca un
rezultat al corelării subiectului cu situația în care s-a pomenit și cu subiecții aferenți acestei situații.
Dinaintea actului deliberativ al subiectului nu există nici o prescripție de comportament corect. Există
doar condiția de a discerne pe calea rațiunii excesul și insuficiența actului care urmează să fie săvârșit.
Judecarea după situație și experiență reflectă gradul de performanță etică al părților implicate ce
contribuie la formarea în timp a înțelepciunii practice. Prin urmare, cum-ul și pentru ce-ul datelor
actelor etice este prelevat dintr-o relație continuă cu lumea. Alături de Aristotel, ajungem la aceeași
idee a importanței stratului de semnificații pentru înțelegerea și cunoașterea lumii, semnificații ce se
atestă în experiența corelării cu ceilalți în diverse contexte de viață.
De asemenea, tema stratului eidetic nu ocolește nici problema realității obiectelor întreținute în
corelarea noastră cu lumea. În ce măsură ar trebui să fim siguri dacă un obiect întâlnit în experiență
este real sau ireal? Această întrebare devine și mai actuală, și mai acută în condițiile de izolare și de
lucru de la distanță impuse de necesitatea de a preveni răspândirea virusului COVID-19. Prin urmare,
în ce măsură putem miza pe intransigența conceptului de realitate în condițiile comunicării on-line?
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Luând în calcul prezența slabă a interacțiunii și a intersubiectivității, cât de eficiente sunt studiile de
la distanță? Care sunt șansele ca cineva scos din contextul aulelor universitare să însușească, printr-o
înțelegere bună, esența unei teorii sau a unui concepții? Este greu de prevăzut finalul dialogurilor duse
pe marginea unui oarecare subiect, controversele și dezbaterile în care se suprapun și se combat mai
multe perspective, semnificații și idei, deoarece acestea sunt operate într-un mediu viu de interacțiune,
ceea ce solicită prezența efectivă și, deci, realitatea actorilor implicați în actul comunicativ. Experiența
celuilalt și obținerea unui grad permisiv al realității lumii sunt strâns legate între ele. Din această
punere la un loc comun – comunicarea – rezultă interactivitatea, ce contribuie la consolidarea
sentimentului realității. Ce se întâmplă atunci când această interacțiune se mută într-o zonă virtuală
on-line? Experimentarea celuilalt într-un spațiu virtual se transformă într-o confruntare delicată legată
de credibilitatea epistemică, fapt din care pot izvorî îndoieli cu privirea la calitatea de adevăr și gradul
de realitate atribuit acestei experiențe. O analiză temeinică a conceptului de realitate o găsim la
Christian Ferentz-Flatz în eseul său Zece teze despre realitate în videochat [3]. Ideea realității este
surprinsă de Ch. Ferentz-Flatz în mai multe etape într-un demers fenomenologic ce se axează pe o
serie de concepții elaborate de Edmund Husserl.
În constituirea fenomenologică a realității sunt implicați mai mulți factori odată. Aflăm că în
interpretarea lui Husserl realitatea obiectelor ca atare nu se percepe, chiar dacă percepția sensibilă este
luată drept criteriu pentru determinarea realității sau irealității unui obiect. Dintr-un punct de vedere
strict fenomenologic percepția sensibilă ne confruntă direct cu fantoma obiectului real. Aceasta
reprezintă forma spațială și temporală a obiectului completată de însușirile ei sensibile. În această
accepțiune realitatea propriu-zisă a obiectului nu ne apare direct în percepție. Cu toate acestea, o
depistăm vădit atunci când realitatea obiectului devine o funcție a interdependenței. Acest fapt
semnifică că obiectele se pun în relație cu circumstanțele sale. Așadar, din prezența brută în percepție
– act impresional – nu se poate deduce realitatea obiectului. În ceea ce privește actele de tip
reproductiv, acestea corespund cu reprezentarea în amintire în care este operată prezența sau absența
credinței epistemice ce se aplică ambelor tipuri de acte. Într-adevăr, una dintre condițiile de cultivare
a credinței epistemice sunt impresiile originale. Atunci când ne raportăm la un obiect în percepție,
suntem capabili să-i schimbăm poziția printr-o ușoară manipulare, astfel ar trebuie să luăm act de
realitatea acestui obiect. Nu toate obiectele pot fi supuse manipulării, există și obiecte la care nu
suntem în stare să ajungem cu mâna. Aceste obiecte neresponsive nu se pot scoate din sfera obiectelor
reale. Realitatea acestor obiecte fantomă se bazează pe interdependența lor cu contextul lor imediat
fiind integrate în câmpul lor cauzal. Soarele, luna, muntele, dar și secvențele dintr-un fel servesc drept
exemple pentru acest tip de obiecte fantomă neresponsive. Raporturile de apartenență ale acestor
obiecte rămân încă problematice, din cauza că aceste obiecte sunt disociate de propriul nostru context
imediat de experiență. Activitățile noastre chinestezice nicidecum nu le determină vreo schimbare.
Ch. Ferentz-Flatz ne aduce la cunoștință că aprehendarea realității se reduce la interactivitate și nu
doar la o simplă cauzalitate obiectivă. Din această cauză, obiectele fantomă sunt aprehendate mai întâi
de toate grație faptului că nu răspund adecvat la încercările noastre de a interacționa cu ele [3, p. 133].
Cum stau lucrurile atunci când percepem o imagine fotografică, filmică sau una realizată pe
unul din canalele de comunicare virtuală? Impresia rămâne valabilă, în timp ce obiectele acestor
experiențe corespund în esența lor cu ceea ce s-a numit aici obiect fantomă. Acesta fiind motivul
pentru care obiectele de acest gen își obțin calificativul de a fi reale grație interactivității și
intersubiectivității. Un obiect fantomă nu corespunde unor parametri spațio-temporali adecvați, fiind
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scoase din realitatea lui aici și acum. Totuși, în cazul imaginilor video din cadrul comunicărilor online dimensiunea actualității nu este neglijată. Mai mult decât atât, este ușor de remarcat că actorii din
contextul comunicării on-line se comportă corespunzător actelor aplicate reciproc unui altuia. În fond,
obiectul perceput se află în relație cu noi și, totodată, cu circumstanțele sale, ceea ce-i determină
realitatea. Realitatea obiectului fantomă este dedusă dintr-un demers negativ aplicat asupra
incompatibilității contextelor ce se confruntă, de exemplu, în cazul experienței filmice. Aici sunt puse
la împreună două ansambluri de obiecte ce nu se pot afecta unul pe altul. Elementele contextului
spectatorilor din sală nu influențează în nici un fel derulările cauzale din secvențele filmice. În
condițiile contemporane ale dezvoltării tehnologice, obiectele fantomă variază după tip și intensitate
în funcție de modul în care acestea devin responsive sau se accesează în timp real, încadrându-se,
astfel, într-o clasă ontologică intermediară. Asemenea obiecte sunt jocurile video, care satisfac
necesitatea responsivității sau comunicările virtuale în regim live care împlinesc cerința împărtășirii
unor parametri temporali identici. Această analiză este în mod deosebit de actuală în contextul
implementării regimului de lucru de la distanță și studiilor on-line. Procesul de asimilare, înțelegere
și aplicarea a noilor cunoștințe are doar de câștigat dintr-un punct de vedere logistic. Faptul că te poți
afla la lucru sau la ore într-un context casnic reprezintă un privilegiu deosebit. Cu toate acestea, nu
putem trece cu vederea peste niște momente lacunare ale acestui tip de experiență.
În cazul predării, nu ar fi binevenit să interpretăm cunoștințele ca o sumă de date ce necesită să
fie livrate la destinatar. În prezent problema bruiajelor de transmitere a informațiilor aproape că a
dispărut. Cunoștințele reprezintă ceva mai mult decât o sumă de date. Contextul social și interacțiunea
umană relevă dimensiunea de sens al cunoștințelor, iar odată cu prinderea sensului – individul, iar în
cazul procesului de învățare studentul – va fi în stare să înțeleagă rostul și aplicabilitatea cunoștințelor.
Vivacitatea stratului de semnificații se menține implicit datorită interacțiunii dintre oameni. Exigența
de a întreține o comunicare eficientă în regimul studiilor de la distanță reprezintă o adevărată
provocare, în primul rând, pentru profesor.
O comunicarea eficientă începe de la un mediu în care persoanele interacționează unii cu alții.
Lucrurile devin mai complicate din momentul în care această interactivitate dispare, iar comunicarea,
în consecință, devine unilaterală. În aceste împrejurări, profesorul devine un livrator de date și mai
puțin un formator de sensuri. Realizate după acest scenariu de eliminare a responsivității și
interactivității, comunicările on-line în regim real își pot pierde statutul ontologic special. Componenta
interactivității transferată în sfera comunicării on-line necesită un menajament deosebit din partea
comunicatorilor, ceea ce presupune prezența unui deziderat participativ reciproc.
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EXISTENTIAL VALUES OF MODERN YOUTH
Abstract. This article is devoted to analysis of the problem of value orientations of modern youth.
Different points of view on the notion and structure of personality’s existential values are considered.
Basic features of value orientation development in youthful age are highlighted. The results of the
experimental research prove that the structure of existential values of modern youth is an objective
reflection of the unstable social environment, as well as the specific features of the age.
Keywords: existential value, value orientations, youth, development, social environment.
Аннотация. Данная статья посвящена анализу проблемы ценностных ориентаций
современной молодежи. Рассмотрены точки зрения разных авторов на понятие и структуру
экзистенциальных ценностей личности. Выделены основные закономерности развития
ценностных ориентаций в юношеском возрасте. По результатам экспериментального
исследования установлено, что структура экзистенциальных ценностей современной
молодежи является объективным отражением неустойчивой социальной среды, а также
специфических особенностей возраста.
Ключевые слова: экзистенциальная ценность, ценностные ориентации, юношеский возраст;
развитие, социальная среда.
Новые вызовы в политической, экономической, духовной сферах современного общества
влекут за собой радикальные изменения в ценностных ориентациях и поступках людей, что
особенно ярко выражено у подрастающего поколения. Система экзистенциальных ценностей,
являясь психологической характеристикой зрелой личности, одним из центральных
личностных образований, выражает содержательное отношение человека к социальной
действительности и в этом качестве определяет мотивацию его поведения, оказывает
существенное влияние на все стороны его деятельности. Как элемент структуры личности
ценности характеризуют внутреннюю готовность к совершению определенной деятельности
по удовлетворению потребностей и интересов, указывают на направленность ее поведения.
Каждое общество имеет уникальную ценностно-ориентационную структуру, в которой
отражается самобытность данной культуры. Поскольку набор ценностей, которые усваивает
индивид в процессе социализации, ему «транслирует» именно общество, система
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экзистенциальных ценностей молодых людей в первую очередь отражает происходящие в
социуме процессы.
Изучению проблемы экзистенциальных ценностей и ценностных ориентаций человека
посвящены работы таких отечественных авторов, как: И.С. Артюхова, Е.К. Киприянова, Н.А.
Кирилова, И.С. Кон, В.М. Кузнецов, А.В. Мудрик, А.С. Шаров и другие. Большинство
исследователей отмечают, что ценностные ориентации – сложный социальнопсихологический феномен, характеризующий направленность и содержание активности
личности, определяющий общий подход человека к миру, к себе, придающий смысл и
направление личностным позициям, поведению, поступкам. Система экзистенциальных
ценностей имеет многоуровневую структуру. Вершина ее – ценности, связанные с
идеализациями и жизненными целями личности.
Е.А. Карпишена рассматривает ценности и ценностные ориентации как то, что человек
особенно ценит в жизни, то, чему он придает особый, положительный жизненный смысл [4].
Ценности охватывают жизнь человека и человечества в целом во всех их проявлениях и
сторонах, в том числе познавательную сферу человека, его поведение и эмоциональночувственную сферу.
Е.С. Волков определял ценностные ориентации как сознательный регулятор социального
поведения личности. Он говорил, что ценностные ориентации играют мотивационную роль и
определяют выбор деятельности [1].
Ценности личности выражают сознательное отношение человека к социальной
действительности и определяют широкую мотивацию его поведения и оказывают
существенное влияние на все стороны его действительности. Особое значение приобретает
связь экзистенциальных ценностей с направленностью личности: система ценностей
определяет содержательную сторону направленности личности и составляет основу ее
взглядов на окружающий мир, на других людей, отношение к себе самой, основу
мировоззрения, ядро мотивации. Ценностные ориентации – способ дифференциации объектов
действительности по их значимости (положительной или отрицательной).
Осознавая собственные ценностные ориентации, свое место в мире, человек размышляет
над смыслом и целью своей жизнедеятельности. Общечеловеческие ценности, свобода,
совесть, счастье характеризуют итоговые представления человека о достойной жизни.
Персональная иерархия ценностей невоспроизводима и строго индивидуальна. Комбинация
сочетания взаимоотношений и взаимосвязей ценностных выборов бесконечна. Прослеживание
социального развития личности производится через динамику его конкретных и частных
отношений к общечеловеческим ценностям, аккумулирующим в себе достижения культуры.
Условно, когда мы говорим – ценности, мы подразумеваем культурологические ценности,
выработанные человечеством за историю его существования и вознесения на гребень
современной культуры. Понятно, что один человек в число своих ценностей включает еду,
деньги, вещи и иных не признает, а другой считает еду, вещи, деньги условиями
существования, а ценностями избирает любовь, труд, прекрасное, природу, познание [2].
В структуре системы экзистенциальных ценностей можно выделить три аспекта:
субъективный, интернациональный и объективный. К субъективному аспекту можно отнести
приобретение жизненного опыта во всех сферах жизни, самоанализ и рефлексию,
удовлетворение собой, духовное развитие, самопознание, воспоминания и грезы.
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Интернациональный аспект ценностей – это все ценное, что есть для человека в самом
процессе взаимодействия с окружающими людьми и предметами. Например, значимость
хороших отношений, жизненный комфорт и хорошая обстановка, сочувствие и сопереживание
другим, взаимопомощь и взаимопонимание, дружба и добрые, сердечные отношения,
интересные и творческие люди. В объективный аспект экзистенциальных ценностей
включаются: достижение материальных благ и ценных вещей, быт, социальные блага,
привилегии, слава и почет, одежда, машина, культурное окружение. Но, конечно, более всего
объективный аспект характеризуют общекультурные ценности, экзистенциональные
ценности, цель и смысл жизни человека. Сюда же можно отнести эстетические и религиозные
ценности, т.е. все то, что дается человеку миром, и о чем он догадывается, только достигнув
определенного уровня самосознания, рефлексии.
Указанные аспекты системы экзистенциальных ценностей пронизывают все уровни
регуляции личностного поведения. На самом высоком уровне (по степени обобщенности и
времени) - детерминации, регуляции жизнедеятельности человека определяющую роль играют
общечеловеческие и экзистенциональные ценности. Это находит выражение в ориентации на:
определенный жизненный путь, творческую активность, радость жизни, понимание «добра и
зла», идеалы модели желаемого будущего и, конечно, в осознании цели и смысла бытия. Так,
молодые люди могут считать для себя самым важным стать эрудированными, образованными
и культурными людьми, но эти ценности чаще всего включают нравственный аспект, т.е. быть
не просто культурным, а еще отзывчивым, доброжелательно относиться к людям. Степень
активности в реализации этих целей тоже изменяется, т.е. нарастает c течением времени, а,
достигнув некоторого максимума, снижается и т.д. На данном уровне регуляции
жизнедеятельности человека проявляется, прежде всего, его зависимость от широкого
социального окружения, от особенностей национальной культуры, от традиций, обычаев и
ритуалов, т.е. от всего того, что чаще всего обозначают одним словом - культура. Именно она
закладывает через культуру психической деятельности (ритуал, традиция, обычай и т.п.)
основные, жизненно важные ценности. Этот уровень - регуляции жизнедеятельности человека
–обычно называют уровнем отдаленных перспектив.
В психолого-педагогической литературе ценности рассматриваются как цель и основа
воспитания подрастающего человека. Формирование экзистенциальных ценностей – сложный
и длительный процесс, предполагающий научное знание психологических механизмов,
лежащих в основе ценностных ориентаций, и условий их развития.
Юношеский возраст является периодом интенсивного формирования системы ценностей
и ценностных ориентаций, оказывающей влияние на становление характера и личности в
целом. Это связано с появлением на данном возрастном этапе необходимых для формирования
ценностных ориентаций предпосылок: овладением понятийным мышлением, накоплением
достаточного морального опыта, изменением социального положения. Формирование
убеждений в юношеском возрасте свидетельствует о значительном качественном переломе в
характере становления системы моральных ценностей. Именно ценностные ориентации,
сформированные в юношеском возрасте, определяют особенности и характер отношений
личности с окружающей действительностью и тем самым в определенной мере детерминируют
ее поведение [5].
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Усвоение ценностных ориентаций помогает молодому человеку достигнуть
определенной внутренней независимости от взрослых, утвердить свое «Я». Это дает основание
говорить о том, что одни юноши имеют дифференцированную структуру экзистенциальных
ценностей, в то время как для остальных все ценности представляются одинаковыми по своему
значению, и у них, следовательно, пока еще отсутствует дифференцированная структура
ценностных ориентаций.
А.Г. Здравомыслов указывает, что ценностные ориентации являются важным элементом
внутренней структуры личности, которые закреплены жизненным опытом каждого
конкретного индивида и всей совокупностью его переживаний. Поэтому, характеризуя
особенности формирования ценностных ориентаций в раннем юношеском возрасте, автор
выделил несколько групп старшеклассников в зависимости от развития и содержания их
экзистенциальных ценностей и ценностных ориентаций:
1. Группа старшеклассников, у которых с точки зрения критериев, определяющих
сформированность ценностных ориентаций, этот элемент личности еще не сформировался.
Несформированность основного механизма выделения ценностей - препятствует этим
учащимся осознанно выбирать и иерархизировать в определенную структуру те или иные
ценности человеческой жизни в качестве главных целей. Следовательно, у учащихся этой
группы отсутствуют ценностные ориентации.
2. Старшеклассников второй группы характеризует преимущественная ориентация на
семью и работу с некоторым превышением семейно-бытовых ценностей.
3. Старшеклассников третьей группы характеризует, доминирование ценностей
"гедонистического" характера. Они в основном ориентированы на свое здоровье, любовь,
приятное проведение времени с друзьями.
4. У таких старшеклассников имеются устойчивые сбалансированные ориентации,
прежде всего на работу и достижение семейного счастья, где значимость профессиональнотворческих интересов превышает все остальные ценности. Этих учащихся отличает
гражданская направленность их личностной позиции.
5. У старшеклассников этой группы ориентации так же устойчивы, но направлены на
собственную личность, на ценности, отражающие в основном индивидуальные интересы
личности. По содержанию их ценностных ориентаций эти учащиеся – «рационалисты с
неудовлетворенными запросами» [3].
С целью изучения доминирующих экзистенциальных ценностей в юношеском возрасте
нами было проведено экспериментальное исследование. Опытно-экспериментальная база
исследования: Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ (г. Орск
Оренбургской области). В исследовании принимали участие обучающиеся старших классов из
средних общеобразовательных школ г. Орска. Общее количество испытуемых – 62 человека,
возраст – 16-18 лет. Решение диагностических задач осуществлялось с помощью следующих
методик: методика «Ценностные ориентации», разработанная М. Рокичем, тест «Осознанность
жизненных целей» (автор Е. Карапешта), опросник Ш. Шварца.
Результаты методики М. Рокича показали, что для большинства испытуемых наивысший
ранг имеют такие ценности как: «красота природы и искусства», «продуктивная жизнь»,
«развлечения», «счастье других», «творчество», и из средств достижения целей: «высокие
запросы», «исполнительность», «непримиримость к недостаткам в себе и в других»,
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«рационализм», «широта взглядов», «эффективность в делах». Достаточно высокий ранг
занимают «познание» и «развитие». Таким образом, они ориентированы на ценности
социального взаимодействия, социальной успешности, стремятся к индивидуальной
самореализации («развитие», «познание», «продуктивная жизнь», «творчество»). Они более
требовательны и к себе и другим, для них важны дисциплинированность, умение понять
чужую точку зрения, желание уважать иные вкусы, обычаи, привычки, умение здраво и
логично мыслить, принимать обдуманные и рациональные решения, трудолюбие,
продуктивность в работе. Старшеклассники стремятся к переживанию прекрасного в природе
и в искусстве, к творческой деятельности и мечтают о счастье других: о благосостоянии,
развитии и совершенствовании других людей, всего народа, человечества в целом. Также они
нацелены на развлечения. Причиной могут быть возрастные особенности, обстоятельства в
семье и другие.
Наименее выраженными в группе испытуемых являются такие ценности как: «здоровье»,
«наличие хороших и верных друзей», «честность», «воспитанность». Можно предположить,
что трудности, возникающие в социальном взаимодействии обучающихся связаны с
недостатком правдивости, искренности, «хороших манер», известно, что данные качества
прививаются в семье.
Рассматривая структуру ценностных ориентаций испытуемых, нельзя не упомянуть о
возрастных и половых особенностях. Так, у девушек и юношей установлены разные структуры
ценностных ориентаций. У девушек, например, в отличие от юношей ценности «интересная
работа» и «любовь» - доминирующие. Далее у них определена «счастливая семейная жизнь»,
«здоровье», «друзья». У юношей же наблюдается преимущественная ориентация на «хороших
и верных друзей», затем «здоровье» и «активная деятельная жизнь».
Анализ результатов теста «Осознанность жизненных целей» (автор Е. Карапешта)
показал, что 48,3 % испытуемых имеют разносторонние интересы, четкое представление о том,
что значит жить интересно, у них определенная цель в жизни, к которой они идут довольно
решительно, но эти старшеклассники отдают предпочтение развлечениям и свое свободное
время проводят несерьезно.
Только 28,4 % старшеклассников характеризуются разносторонними интересами и
целью в жизни, но они еще любят работать, хотя несколько замкнуты, проводят свое свободное
время в одиночестве, занимаются своими любимыми делами.
23,3 % испытуемых имеют низкие показатели осознанности жизненных целей. Такие
старшеклассники с несколько заниженными запросами, они часто берутся за вещи, которые не
доводят до конца, их досуг проходит без какой бы то ни было пользы для них.
Так как необходимое условие формирования ценностных ориентаций – именно умение
осознавать и дифференцировать объекты, полученные данные позволяют нам выделить три
основные группы испытуемых по степени осознанности и дифференциации:
1. старшеклассники, имеющие в достаточной степени дифференцированную структуру
ценностных ориентаций;
2. старшеклассники, у которых дифференцированная структура ценностных
ориентаций только начинает формироваться;
3. старшеклассники, у которых дифференцированная структура ценностных
ориентаций еще не сложилась.
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При использовании опросника Ш. Шварца выявлены данные, которые схожи с
показателями, полученными по методике М. Рокича. Показатели нормативных идеалов и
показатели индивидуальных приоритетов различаются, заметно снижение средних
показателей ценностных ориентаций, так как не все ценностные ориентации личности могут
реализоваться в поведении вследствие ограниченных возможностей данного человека,
группового давления, соблюдения определенных традиций и следования определенным
образцам поведения.
В соответствии со средним баллом по каждому типу ценностных ориентаций было
установлено их ранговое соотношение (ранги от 1 до 10). У респондентов тип ценностных
ориентаций «Щедрость», «Самостоятельность», «Конформность» имеют высокую значимость,
«Безопасность», «Гедонизм», «Стимуляция» имеют средние показатели, а «Достижение»,
«Универсализм», «Власть», «Традиции» имеют низкие ранговые значения. Таким образом,
старшеклассники в группе испытуемых стремятся к социальному благополучию, близкому
взаимодействию, к заботе о близких, независимости мышления, свободе выбора действий,
творчества, они стремятся к социальному успеху.
Обобщение результатов проведенного исследования позволило дать оценку
индивидуальных
особенностей
формирования
экзистенциальных
ценностей
старшеклассников из группы испытуемых. В зависимости от развития и содержания
ценностных ориентаций были выделены следующие группы испытуемых:
Старшеклассников первой группы характеризует преимущественная ориентация на
семью и работу с некоторым превышением семейно-бытовых ценностей. Таких испытуемых в
нашем исследовании было выявлено 25,8%.
Испытуемых
второй
группы
характеризует
доминирование
ценностей
«гедонистического» характера. Они в основном ориентированы на свое здоровье, любовь,
приятное проведение времени с друзьями. Таких испытуемых в нашем исследовании было
выявлено 29%.
В третью группу вошли старшеклассники, которые имеют устойчивые сбалансированные
ориентации, прежде всего на работу и достижение семейного счастья, где значимость
профессионально-творческих интересов превышает все остальные ценности. Этих учащихся
отличает гражданская направленность их личностной позиции. Таких испытуемых в нашем
исследовании было выявлено 33,9%.
У старшеклассников четвертой группы ориентации устойчивы, но направлены на
собственную личность, на ценности, отражающие в основном индивидуальные интересы
личности. Содержание их ценностных ориентаций позволяет охарактеризовать этих учащихся
как «рационалистов с неудовлетворенными запросами». Таких испытуемых в нашем
исследовании было выявлено 11,3%.
В ходе исследования не были выявлены испытуемые, у которых экзистенциальные
ценности как элемент личности еще не сформировался.
Сопоставление полученных данных с результатами предыдущих исследований позволяет
утверждать, что современная молодежь больше ценит собственные интересы. Они в меньшей
степени, чем их предшественники, осуждают эгоистичные действия, особенно если они
направлены на достижение материальной выгоды. Эта тенденция отражает и возрастную
меркантильность молодежи. В структуре жизненных приоритетов молодых людей
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фиксируется переход от направленности на самоутверждение и альтруистические ценности к
направленности на деловую активность и прагматические ценности.
Однако следует отметить, что при изучении ценностных ориентаций юношей
наблюдаются и положительные тенденции. Так, большинство юношей и девушек указывают,
что в будущем главным источником удовлетворения для них будет семья. На второе место они
поставили работу (причем более четверти опрошенных именно ее назвали наиболее вероятным
главным источником удовлетворения в будущем). Таким образом, структура
экзистенциальных ценностей современной молодежи является объективным отражением
неустойчивой социальной среды, она динамична, неоднозначна, характеризуется
направленностью на «жизненную мудрость», «свободу», «независимость», «терпимость»,
«интересную работу», «любовь» и «уверенность в себе». Также в их системе ценностных
ориентаций находит отражение специфика возраста: чувство отчуждения от мира взрослых,
ориентация на собственный опыт, потребность в самоутверждении.
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THE SPECIFIC OF PALLIATION IN PENITENTIARIES
Abstract: In order to support the practical and scientific evolution of medicine in the penitentiary
environment and to overcome the existing ethical perturbations, the palliative care period will be
carried out by approaching the interconnections medicine - moral - medical penitentiary institutions
- society. As reference support, given the timeliness and importance of the issue, the purpose for
scientific valorization is to set up the theoretical and practical problems of social bioethics with
effective applicability of the spiritual counseling of terminally ill detainees.
Keywords: bioethics, counseling, disease, health, palliative care, penitentiary
Adnotare: Întru susținerea evoluției practico-științifică a medicinii în mediul penitenciar și depășirea
perturbațiilor etice existente în perioada îngrijirii paliative se va desfășura prin abordarea
interconexiunilor medicină – morală – instituții penitenciare medicale – societate. În calitate de
suport de referință, având actualitatea și importanța problemei, scopul trasat pentru valorificarea
științifică este de a configura problemele teoretice și practice ale bioeticii sociale cu aplicabilitate
eficientă a consilierii spirituale a deținuților bolnavi terminali.
Cuvinte-cheie: bioetică, consiliere, boală, sănătate, îngrijire paliativă, penitenciar.
Introducere
Lumea medicală contemporană este intens axată pe îmbunătățirea calității vieții pacientului
terminal. S-au fondat diverse centre de stat și private cu îngrijire paliativă, unde-și petrec ultimele
clipe ale vieții diverse persoane. Dacă în Republica Moldova adaptarea condițiilor paliative autohtone
la cele europene a durat mai bine de 20 de ani, și totuși cu multe lacune, atunci adaptarea acestor
condiții în mediul penitenciar poate fi considerată fabulație. Valorificarea științifică a procesului de
îngrijire paliativă în mediul penitenciar se raportează direct la configurarea unui model teoretic și
practic al bioeticii sociale, sau, comparat cu alte țări, având puterea aplicabilității eficiente prin
manifestarea multiplelor tipuri de consiliere (spirituală, medicală, psihologică, socială). Rolul bioeticii
este esențial în rezolvarea dilemelor medicale în sistemul penitenciar, și ține de competențele teoretice
și practice ale consilierii deținuților prin implicarea reperelor bioetice, desfășurată de medici, teologi,
juriști, psihologi, etc. Bioetica se referă direct la modul de viață condiționat de privarea libertății și
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ține la păstrarea integrității somatice și spirituale la deținuții bolnavi terminali, sau cei care au nevoie
de îngrijiri speciale.
Modul de viață în mediul penitenciar, în diferitele sale ipostaze, este studiat destul de superficial,
iar în unele cazuri deloc, cu atât mai mult subiectele ce țin de atitudinea etică față de viață și sănătate
în procesul îngrijirii paliative. Condițiile din instituțiile penitenciare autohtone de îngrijire paliative
sunt pe departe de a fi racordate la standardele mondiale. Conștientizarea importanței problemei
abordate, indiferent de mediu social, va contribui la fundamentarea unei paradigme științifice
polidisciplinare, dedicate consilierii spirituale, medicale, psihologice și sociale a pacienților bolnavi
terminali, tratată prin prisma reperelor bioetice.
Specificul multidisciplinar al paliației în mediul penitenciar. Aspecte bioetice
Despre problemele etice în mediul penitenciar s-a scris foarte puțin, tendințe ce au propulsat
atenția diverșilor cercetători spre crearea unei imagini peiorative asupra modului de trai în condițiile
private de libertate. În multe cazuri reflectările mass-mediei asupra formelor și stărilor medicale,
sociale și morale în acest sistem vital sunt doar repercusiuni asupra neglijenței relațiilor interumane,
nu tabloul real al problemelor. Nicidecum penitenciarul nu corespunde condițiilor vitale din libertate,
dar nici nu necesită reactualizarea sistemului social după acel nivel ci devine oportună valorificarea
stării de sănătate a individului privat de libertate, considerat obiectiv esențial al medicului din instituția
penitenciară, mai ales că acel mediu condiționează negativ integritatea somatică și spirituală a
persoanei umane.
Instituția penitenciară nu poate să corespundă tuturor cerințelor actuale posibile de asistență
medicală a deținuților bolnavi, mai ales la nivel autohton. Unele servicii medicale ce nu pot fi realizate
în instituția penitenciară necesită prevăzute în colaborare cu instituțiile medicale din vecinătate sau
contractate, aspect practicat în majoritatea penitenciarelor europene. Conform raportului general al
Comitetului European pentru Prevenirea Torturii și Tratamentelor sau Pedepselor Inumane ori
degradante, instituția penitenciară trebuie să asigure următoarele servicii medicale:
- „Consultații generale și de specialitate regulate;
- Tratament sub supraveghere în ambulatoriu;
- Servicii stomatologice;
- Infirmerie;
- Sprijin direct din partea unui serviciu cu dotare completă dintr-un spital civil sau penitenciar;
- Intervenții pentru situații de urgență” [1].
Serviciile medicale în penitenciare obligator trebuie să cuprindă toate tipurile de igienă,
nelimitându-se doar la tratarea deținuților bolnavi. Conform raportului general amintit mai sus,
medicul este obligat să consulte fiecare deținut chiar de la încarcerare și ori de câte ori el acuză
îmbolnăvire sau solicită, dar și înainte de eliberare [2]. Accesul individului privat de libertate la
consultațiile medicale sunt obligatorii indiferent de instituția penitenciară. În Republica Moldova se
simte insuficiența membrilor personalului medical în general, ne mai vorbind în penitenciare.
Urmările acestei lacune, a personalului medical redus sau lipsa acestuia, cât și întârzierea efectuării
examenelor medicale, a acordării îngrijirii sau a consultațiilor pot determina cu ușurință un tratament
inuman persoanelor încarcerate.
Ca și în instituțiile medicale publice sau private, în mediul privat de libertate, personalul medical
nu trebuie să efectueze examinări sau tratamente fără acordul deținutului. Implementarea eficientă a
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unui consimțământ adevărat în instituția penitenciară, presupunere o informare corectă a deținutului
bolnav, ținând cont de analfabetism, bariere lingvistice, sau dificultăți de înțelegere. Derogarea de la
consimțământul informat al deținutului se justifică doar dacă este conformă cu legea, spre exemplu,
în cazul tratării de urgență a condamnaților bolnavi care și-au pierdut cunoștința sau a celor bolnavi
psihic, ce nu au capacitatea de a înțelege consecințele netratării. Asistarea corect medicală a deținuților
bolnavi în fază finală este o provocare pentru întreg sistemul penitenciar, din moment ce „medicina
paliativă este o medicină globală care se îngrijește de persoana pacientului – privită în totalitatea sa –
pe patru planuri: medical, psihologic, social și spiritual” [3]. În acest context durabilitatea și
eficacitatea îngrijirii deținutului suferind ține de cooperativ multidisciplinar, antrenat prin complianța
diverșilor specialiști din instituția penitenciară.
Un aspect important pe lângă asistența medicală a deținuților terminali este și consilierea
spirituală a acestora, ușurând astfel cu mult efortul medical, îmbunătățind calitatea vieții finale a
bolnavului încarcerat. Majoritatea medicilor utilizează sintagma „îngrijire paliativă” categoriilor de
bolnavi care prevăd a avea mai puțin de șase luni de trăit, e o noțiune destul de vastă, s-ar accepta și
definirea „bolnav în stadiul final” drept „un proces biologic ireversibil, care va duce inevitabil la
moarte” [4]. Abordând axiologic sarcina consilierii spirituale, va acorda atenție deosebită categoriilor
de condamnați care nu acceptă tratamentul îngrijirii paliative, aspect des întâlnit în mediul penitenciar.
Îngrijirea bolnavilor muribunzi este o sarcină fundamental spiritual-medicală [5], deoarece
valorificarea spirituală personală, individuală, a fiecărui deținut bolnav va îmbunătăți complianța la
tratament și îngrijire paliativă, va optimiza relația medic-pacient, sau pacient-pacient, fiindcă
igienizarea propriu-zisă a muribunzilor din mediul penitenciar este realizată tot de deținuți.
Configurarea problemelor teoretice și practice ale bioeticii sociale în raport cu valorificarea
științifică, va contribui la o eficientă aplicabilitate a consilierii multidisciplinare: medicale, spirituale
psihologice, sociale a deținuților bolnavi terminali. Aceasta nu doar va contribui esențial la
îmbunătățirea calității vieții finale a deținutului, ci va dizolva sentimentul de abandon social, pe carel nutrește un pacient bolnav terminal în mediul penitenciar.
În procesul cercetărilor la subiectul paliației în mediul penitenciar necesită a se lua în
considerație și multiplele forme de mutilare și șantaj la care recurg asemenea categorie de condamnați,
ajungând până tentative de suicid. Reperele bioeticii, axate pe abordarea sistemico-structuralistă va
defini orientativ nivelurile gnoseologice a problemelor etice existente, iar metoda bioetică tratată prin
asistența pluridisciplinară va restabili echilibru moral între deținut și boală, deținut și moarte.
Investigarea sinergetică a fenomenului medical penitenciar în general și a fiecărui bolnav individual,
va revitaliza moral activitatea de îngrijire paliativă a deținuților în fază terminală. Obiectivul suprem
al unei instituții penitenciare nu este doar ispășirea pedepsei cu privarea de libertate (încarcerarea), ci
și redresarea morală, păstrarea integrității somatice și spirituale a deținutului, iar o insuficientă sau
inconștientă abordare umană, provoacă carențe și deficit profesional, atât medical cât și social.
Abordarea principiilor bioetice în paliația penitenciară
Ca și în societatea liberă, în mediul penitenciar există anumite categorii de persoane cu un nivel
sporit de vulnerabilitate, iar asistarea acestora prea o formă antipaternalistă în restabilirea relațiilor
atât între deținuți, cât și între administrația penitenciarului. Respectul pentru libertatea personală a
deținutului sau pentru autonomie necesită pusă în echilibru cu interesul și responsabilitatea pacientului
în comunitatea socială sau familială, tot dată ținându-se cont de normele penale, după care se conduce
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o instituție penitenciară. Deținutul bolnav este axat pe lupta psiho-emotivă, pe dorința de libertate,
dublată odată cu pronunțarea unui diagnostic terminal. Aceste situații critice complică procesul de
medicație în sistemul penitenciar, mai ales când deținutul bolnav este abandonat de familie. Creșterea
numărului de condamnați bolnavi terminali se explică și prin creșterea epidemiilor bolilor terminale
în libertate, noncomplianța la tratament a deținutului și condițiile social-spirituale pe care le oferă azi
instituțiile penitenciare. Dintre toate instituțiile penitenciare ale Republicii Moldova, doar Instituția
Penitenciară nr. 6, Pruncu, mun. Chișinău are aranjate saloane pentru bolnavii terminali, atât pentru
cei diagnosticați cu TBC separat, cât și pentru celelalte tipuri de patologii. Printre pacienții deținuți
din sectorul îngrijire paliativă, există o categorie de persoane marginalizate, care au un istoric de
traume familiale, dependenți de droguri, sunt în conflict cu autoritățile penitenciare și cu întreaga
societate.
Legislația internațională obligă un protocol special de tratament în secțiile de psihiatrie și
îngrijire paliativă din instituțiile penitenciare, axate pe asistența medicală, spirituală, socială și
psihologică, astfel facilitând efortul medicamentos [6]. Paliația în mediul penitenciar necesită o
abordare individualizată, care implică elaborarea unor strategii eficiente pentru fiecare pacient, de a
valorifica persoana și ființa umană [7], pentru a evita depresiile și abandonul tratamentului.
Abandonarea tratamentului sau evitarea consultațiilor medicale sunt des întâlnite în mediul
penitenciar, unele sunt cauzate de involuția bolii, adică organismul nu mai reacționează și nu luptă cu
boala, aici aspectul medicamentos și aparatura oricât de sofisticate ar fi nu pot conduce singure la
rezultate terapeutice eficiente. În aceste cazuri, medicii apelează la suportul consilierilor ce-și
desfășoară activitatea în instituția penitenciară, care „în urma discuției cu bolnavul, simte acea frică
iminentă a morții, dar după consiliere, organismul are puterea să se revitalizeze, fiind din nou capabil
să lupte cu boala” [8]. Este oportună amintirea relației dintre spiritualitate și fiziologia umană explicată
de N. Paulescu, ce va fi una competitivă în păstrarea integrității somatice și spirituale a deținutului
bolnav terminal – obiectivul etic al medicului și consilierului spiritual [9]. Cercetătorii în domeniul
bioeticii susțin că „sănătatea trupească și cea spirituală se influențează reciproc” [10], astfel că în
procesul îngrijirii paliative, asistența spirituală corectă, axată pe reperele bioeticii, poate influența și
starea de sănătate somatică a deținutului bolnav terminal.
În urma cercetărilor realizate, s-au formulat diverse aspecte etice care stau la baza unei asistențe
spiritual-medicale eficiente în procesul îngrijirii paliative din mediul privat de libertate.
- Plasarea deținutului suferind în centrul atenției, constituie principiul de bază a unei abordări
spirituale a actului medical. În urma consilierii deținutul bolnav „nu va fi socotit unul dintre numeroșii
subiecți ai unei boli, sau cu alte cuvinte nu va fi privit doar prin prisma bolii sale, ca un simplu obiect
de studiu pentru medicină” [11]. Abordarea acestui principiu din perspectiva medicinii personotropice
[12], prezintă actul medical atotcuprinzător centrat doar pe persoana din fața noastră. Identificarea
particularului din deținutul bolnav terminal prin diverse mijloace de consiliere va trezi forțele
interioare care-l va susține până la sfârșitul vieții.
- Abordarea îngrijirii paliative în ansamblu, acest principiu constituie fundamentul
antropologiei spiritual-umane. Medicul va contribui în grupul de îngrijire paliativă pentru abordarea
holistică a bolnavului terminal, iar cu aportul consilierului spiritual va fi determinat că „vindecarea
sufletească este mai presus de vindecarea trupească și psihică sau, în orice caz, vindecarea psihosomatică nu se poate face în detrimentul vindecării sufletești” [13]. Din acest punct de vedere
„sfințenia” și „calitatea vieții” nu trebuie privite în opoziție, ci ele trebuie considerate complementare”
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[14]. În acest context se evidențiază valoarea vieții ce nu devine dependentă de nici o condiție sau
atribut care ar putea să o caracterizeze. Din punct de vedere al filosofiei creștine, adevărata sfințenie
a vieții umane constă în persoană mai mult decât în simplul fapt al existenței fizice, din această
perspectivă se exclude conflictul între termenii „sfințenia vieții” și „calitatea” ei, ambele fiind
complementare, de la începutul și până la sfârșitul vieții umane.
- Necesitatea deținutului bolnav de a fi ascultat. Disponibilitatea asistentului medical de a-l
asculta pe deținutul bolnav sau chiar simpla prezență a lui constituie calitățile morale pentru orice
persoană care îngrijește de persoane suferinde. În acest context, a asculta înseamnă a fi în umbra
celuilalt. Suferinzii nu au nevoie de vorbe mari din partea asistenților, ci de o purtare iubitoare, care
nu poate fi demonstrată decât prin ascultarea iubitoare.
- Deținutul bolnav va fi privit ca persoană. Personalitatea umană se referă la ceea ce fiecare om
are în chip individual, propriu și unic. Respectarea acestui principiu îl ajută pe medic să vadă mai întâi
bolnavul și apoi boala, totodată să respecte oportunitatea proprie a deținutului suferind, ce derivă din
propria sa istorie și modul său particular de viață. Deținutul ca persoană, trebuie să înțeleagă și să
reflecte în sine comuniunea dintre viață și moarte, sănătate și suferință. Orice reflectare asupra vieții
umane anterioare, asupra problemelor morale, va influența atitudinea bolnavului față de propria viață.
Comportamentul respectuos și iubitor al personalului implicat în procesul îngrijirii paliative va oferi
posibilitatea deținutului bolnav de ași sfârși viața în pace și cu luciditate.
- Îngrijirea bolnavului cu aportul iubirii și înțelegerii suferinței. Virtutea iubirii accesată în
procesul îngrijirii paliative a deținuților bolnavi terminali va asigura calitatea vieții umane în orice
condiții sau circumstanțe. Nu există nicio limită sau restricție în practicarea și promovarea acestei
virtuți. Iubirea este întotdeauna îndreptată spre celălalt, ea este un dar al sinelui, oferit în mod liber
celuilalt și de dragul celuilalt. În mediul penitenciar numeroși deținuți bolnavi terminali au parte de
singurătate, iar terapia prețioasă în acest context va constitui-o capacitatea echipei de îngrijire paliativă
de a demonstra că posedă iubire față de suferind.
Concluzii
Îngrijirea paliativă în viața publică ridică diverse probleme etice, cum ar fi: libertatea pacientului
de a alege modul de tratament, libertatea de a alege locul, mediul unde să-și finiseze viața, libertatea
de ași identifica un individ uman dorit care să-l îngrijească, etc. În instituția penitenciară toate aceste
„libertăți” sunt cu mult marginalizate, astfel că vulnerabilitatea deținutului terminal de acutizează cu
mult. Acest aspect condiționează și medicația paliativă în mediul carceral, făcându-o presantă. Iată
câțiva factori:
- Condițiile limitate de evaluare a stării de sănătate a deținutului terminal;
- Incultura medicală a accentuată a unor deținuți, unde necesită o definire explicită a diverselor
noțiuni și probe;
- Circuitul abundent de concepte false despre medicină și medici;
- Aspect sporit de automedicație în mediile penitenciare;
- Identificarea diverselor dileme morale întâlnite în instituțiile corecționale (simulatori de boală,
autoagresiune, automutilarea, suicidul, etc).
Abordarea îngrijirii paliative din punctul de vedere multidisciplinar, axat pe principiile bioetice,
ar contribui la constituirea unui nou intelect – intelectul social sau colectiv [15], atât de necesar pentru
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evitarea diverselor provocări medico-spirituale în mediul penitenciar, dar utile și pentru dezvoltarea
culturii medicale în societatea contemporană.
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THE MATURITY EXAM IN THE 2020`s – „GORDIAN KNOT” OF TODAY
Abstract: In this article is discuss about the issue of canceling the baccalaureate exam in 2020`s. The
author brings the eloquent arguments that the BAC is the most objective evaluation procedure.
Closely related to the subject, the problems that have put the education system in motion with the
transition of the online learning process are exposed. In broad lines, the approach tries to answer at
some essential questions regarding the maturity exam in 2020`s: Was it possible to organize the exam
session in pandemic conditions? Was the decision of the Ministry of Education, Culture and Research
regarding the cancellation of the exams a fair choice? Who benefited from the "abolition" of the
exam? Finally, there are several ways to organize the BAC in 2021`st, in order to not repeat the
scenario of the previous year.
Keywords: pandemic, baccalaureate exam, healthy society, distance education, legal breach,
objective results.
Introducere
Văzut din perspectivă pedagogică, anul 2020 poate fi considerat pe bună dreptate o adevărată
„piatră de încercare” în domeniul educației. Privind retrospectiv, enumerăm câteva „surprize” pentru
care sistemul de învățământ nu a fost pregătit ca să le țină piept în contextul pandemic: lecții
desfășurate în format on-line, platforme de lucru la distanță și resurse educaționale digitale, asigurarea
cu tehnică și echipament atât a dascălilor cât și a discipolilor, digitalizarea cadrelor didactice, evaluări
și testări naționale, etc. Desigur, am asistat la o adevărată reorganizare a procesului educativ pentru
ca să finalizăm cu bine anul școlar 2019-2020.
Problema pe care urmează să o dezbatem în acest demers vizează anularea în anul 2020 a
examenului de absolvire a liceului – BAC-ul. A fost sau nu posibil organizarea examenelor de
bacalaureat în lunile de vară? A fost văzută cu ochi buni de către elevii absolvenți intenția Ministerului
Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova de a anula desfășurarea testării naționale? Cine
a avut de câștigat și de pierdut de pe urma „abolirii” BAC-ului? Poate fi considerat examenul de
bacalaureat un motiv de mândrie pentru liceeni sau această evaluare a capacităților acumulate și
dezvoltate în decursul a trei ani de studiu se demodează odată cu trecerea timpului? Acestea sunt
câteva întrebări la care ne propunem să oferim răspunsuri cât mai apropiate de realitățile prezente în
societatea actuală din Republica Moldova. Din capul locului accentuăm că subiectul abordat este cât
se poate de actual, iar la orizontul educației se întrezărește un posibil scenariu ca cel din anul
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precedent. Asistăm în momentul de față la noi voci care pledează în vederea anulării examenelor de
absolvire a liceului și în 2021. Nu vom stărui aici asupra acestui subiect, pentru el este rezervat un
spațiu aparte în conținutul acestui articol
Odă examenului de bacalaureat
Marele istoric român Nicolae Iorga a lăsat în urma sa vorbe de aur scrise pe lespedea omenirii
cu referire la examene și necesitatea acestora: „Oamenii mari trec examene. Învățătorii trec ca să
înainteze în grad; ofițerii care vreau să intre la școala superioară de război, trec examene. Nu poți fi
maior fără să fi trecut un examen și nici general fără altul; Examenele durează și câte o lună. Nu este
examenul de pensionare, dar va veni. Și nu poți muri fără să dai un examen final, care să-ți permită a
scăpa de alte examene” [1, p. 1-2]. Este important să accentuăm faptul că N. Iorga menționează, că
oamenii mari sunt cei capabili să facă față presiunii și emoției. În revista Cuvântul Școalei (publicație
destinată profesorilor secundari de stat din Ținutul Nistru) Ion. I. Macovei, menționa încă în 1940 că
„Examenele […] sunt în mare cinste. Au fost și mai sunt și astăzi încă socotite ca cel mai nimerit
mijloc de selecție și de control didactic în școala noastră de toate gradele” [1, p. 1]. Nu este de mirare
faptul că anume printr-un control obiectiv, o selecție riguroasă, școala românească interbelică a ajuns
să fie menționată și la etapa actuală ca o perioadă înfloritoare a învățământului și culturii. Drept
dovadă ne servesc datele istoricilor care au studiat acest fenomen de renaștere națională a educației
(inclusiv în Basarabia, teritoriu care s-a aflat în componența Imperiului Rus din 1812 până la
săvârșirea Marii Uniri – 1918).
Profesorul universitar Nicolae Enciu ne propune următoarele cifre cu referire la evoluția
învățământului în România Mare: „existau 15.630 școli primare ale statului cu 2.338.851 copii, 1.407
școli particulare cu 141.240 copii; la aceștia se adaugă 2.043 copii preparați în familie și prezentați la
examenele particulare ținute în școlile primare ale statului. Comparativ cu anul 1919, primul an de
după Unire, numărul elevilor a crescut de 4 ori, al corpului didactic de peste 5 ori, al școlilor de circa
4 ori” [2, p. 64]. Prin urmare, în acest context apare următoarea întrebare: Ar fi fost posibilă o astfel
de evoluție a școlii românești dacă erau anulate examenele și testările elevilor? Este puțin probabil să
credem lucrul acesta. În linii generale, examenele reprezintă un sistem de selecție a indivizilor în
societate. Prin intermediul acestora are loc repartizarea economică și profesională în stat.
În viziunea profesorului Ioan Bontaș, „evaluarea este actul didactic care determină promovarea
sau nepromovarea tineretului studios dintr-o etapă (an sau ciclu de învățământ) în altele, iar când se
realizează sub formă de concurs – asigură ocuparea unui loc într-un grad (profil sau formă) de
învățământ sau într-un loc de muncă al domeniului de activitate social-utilă, în conformitate cu
competența profesională” [3, p. 201]. Opinăm așadar că numai printr-un procedeu obiectiv de selecție
și repartizare (conform competențelor) este asigurată formarea calitativă a viitorilor profesioniști. Deja
cât de obiectivă și corectă este o astfel de selecție în Republica Moldova, acesta este un subiect care
necesită a fi tratat în particular.
Abordat din punct de vedere filosofic, BAC-ul, cunoscut și sub numele de „examen de
maturitate” rămâne un element-cheie în procesul educațional desfășurat în ciclul preuniversitar atât în
Republica Moldova cât și în străinătate. Definim examen de maturitate, acțiunea de evaluare a elevilor
de vârsta 17-18 ani (există și excepții de vârstă pentru persoanele care nu au urmat studii liceale
imediat după absolvirea gimnaziului) care în decurs de 3 ani au urmat un ciclu intensiv de studii
tangențiale cu profilul ales (uman, real, arte, sportiv etc.). Anume examenul de bacalaureat se
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adresează persoanei deja formate, cu scopuri bine definite în vederea construirii propriului său viitor.
Responsabilitățile și rezolvarea unor probleme nu mai cad deja pe umerii părinților (sau a
reprezentanților legali), ci asupra abiturientului. Examenul de absolvire a liceului constituie o primă
dovadă a faptului că tânărul este pregătit să urmeze ciclul studiilor superioare. Editorul și publicistul
Alexandru Bantoș afirmă că „Examenul de maturitate reflectă, în cel mai complex și direct mod, starea
de spirit a unui important segment de populație (cea mai tânără și de perspectivă), de care depinde
soarta Republicii Moldova, dacă avem în vedere exodul de creier și forță de muncă fără precedent
înregistat în ultimii ani” [4, p. 7]. Convinși fiind că bacalaureatul trezește fiori celor din clasele XXII, el mai reprezintă și elementul de satisfacție și autoîmplinire personală a celui care își regăsește
numele pe panoul de afișare a rezultatelor. Încrederea în sine crește nespus, părinții sunt fericiți pentru
odrasla lor că a reușit să treacă de un mare impediment care se afla între elev și viitorul lui. În Finlanda
(țara-model în domeniul educației secolului al XXI-lea) de exemplu, „Absolvirea bacalaureatului este
privită ca un eveniment de mare importanță și de mândrie atât pentru tânărul absolvent cât și pentru
familia lui. Finlandezii spun că în viața unui om există două mari momente de împlinire personală:
absolvirea bacalaureatului și fondarea propriei familii” [5, p. 229]. Cât de profund sună această
afirmație! Examenul de BAC este așezat pe talgerul opus unde se află proaspăta familie a cetățeanului.
Este un lucru greu de imaginat dar, finlandezii au transformat educația într-un adevărat cult al
societății, dovadă este gradul de dezvoltare a Finlandei care din punct de vedere istoric, nu a fost
ocolită de tendințele expansioniste ale statelor vecine (în cazul de față–URSS).
Un termen utilizat în Lituania pentru examenul de maturitae (BAC-ul), care însumează
„totalitatea examenelor de absolvire a școlii medii sau a liceului” [6, p. 30] este matura”. Printr-o
analogie, termenul poate fi aplicat statutului de matur (individ ajuns la o dezvoltare deplină, fiind
utilizat și termenii adult sau copt) [7, p. 247].
Concluzionând la această etapă, volens, nolens examenul de bacalaureat este și trebuie să
rămână un test important în viața fiecărui licean. Recunoaștem că BAC-ul este o sperietoare pentru
absolvenții ciclului preuniversitar, generator de emoții, palpitații și îngrijorări. Însă prin toate aceste
stări ale ființei umane pot trece doar „oamenii mari”.
Țapul ispășitor – pandemia
Examenul de bacalaureat, inclusiv procesul de evaluare este văzut în Republica Moldova ca un
fenomen care urmărește să dezbine societatea în jumătăți distincte. Astfel, apar două grupări formate
din părinți, elevi, profesori, oameni politici etc. Aceștia pledează pro sau contra organizării
examenului de absolvire a gimnaziului. Conform profesorului universitar Emil Păun: „...problematica
evaluării a devenit una dintre preocupările esențiale ale tuturor celor interesați de învățământ –
societatea în ansamblul său, dar și diferiți actori implicați în activitatea școlară: decidenții de la diferite
niveluri ale sistemului de învățământ, comunitățile locale, părinți și, îndeosebi actorii principali,
profesorii și elevii” [8, p. 209]. Nu dorim să criticăm niciuna din aceste două tabere adverse deoarece
fiecare dispune de un bagaj uimitor de argumente elocvente în privința acestui examen. Profesorul
Tudor Bounegru menționa faptul că: „Examenul de BAC a fost și rămâne în centrul atenției din
momentul implementării lui în sistemul nostru de învățământ. De atunci, s-au formulat opinii dintre
cele mai contradictorii – de la elogii pînă la critici justificate și nejustificate” [9, p. 24]. Cu toate
acestea, într-o notă informativă din anul 2000, Ministerul Educației și Științei accentua că: „Examenul
de bacalaureat este modalitatea esențială de evaluare a învățământului liceal din republică” [10, p. 19].
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Totuși, în anul 2020, examenul de BAC nu a mai constituit o prioritate în vederea asigurării de șanse
tuturor elevilor din țară. Merită să menționăm că, în Republica Moldova „primele diplome de
bacalaureat au fost eliberate în 1993” [5, p. 233].
Este cunoscută deja situația că începând cu luna martie a anului trecut, întreg procesul
educațional a fost transferat în formatul on-line. Profesori, elevi, inclusiv instituțiile statului care nu
au nicio tangență cu educația, au fost nevoite să activeze în sitemul virtual. Desigur, complicațiile nu
au întârziat să apară. Aici pot fi aduse în discuție problemele de ordin logistic privitor la asigurarea
educației la distanță (cadre didactice și elevi care nu aveau acces la echipament de calcul: calculator,
tabletă, telefon); Slaba digitalizare a actorilor antrenați în procesul educațional (foarte mulți elevi și
cadre didactice nu cunoșteau elementele esențiale ale lucrului cu poșta electronică, comunități și
grupuri de interese create prin intermediul rețelelor de socializare, instrumente și platforme de lucru
în mediul on-line); Accesul la rețeaua internet pentru a beneficia de conectivitate (pentru lucrul în
format on-line este nevoie de o conexiune bună care să permită atât încărcarea cât și descărcarea
fișierelor, totodată organizarea videoconferințelor presupune o viteză a internetului în condiții
acceptabile); Lipsa conținuturilor educaționale digitale care pot fi utilizate în timpul învățării de la
distanță (în a doua jumătate a lunii martie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a inițiat procesul
de alcătuire a lecțiilor în format digital adresate în special claselor absolvente). La acest compartiment
mai pot fi scoase în evidență o serie de probleme cu care s-a ciocnit sistemul de învățământ din
Republica Moldova în perioada educației la distanță. În mod teoretic, Republica Moldova trebuia să
fie pregătită pentru o răsturnare de situație.
Considerată ca o previziune, Strategia națională de dezvoltare a societății informaționale
”Moldova Digitală–2020” implementată încă din anul 2013 trebuia să ofere comunității educaționale
elementele necesare pentru instruirea în mediul on-line. Această strategie prevedea:
1. Îmbunătățirea conectivității și accesului la rețea;
2. Promovarea generării conținutului și serviciilor digitale;
3. Consolidarea alfabetizării și competențelor digitale pentru a permite inovarea și a stimula
utilizatorii; [11]. În domeniul educației, Strategia ”Moldova Digitală–2020” urmărea „Integrarea TIC
(Tehnologiile Informaționale și de Comunicare) în educație, pentru a îmbunătăți procesul educațional
și de management, la nivel de sistem, școală și clasă, inițierea elaborării Programului Strategic eEducație” [11, pct. 2.3.5]. Or, în scenariul deja cunoscut, programul implementat în urmă cu 7 ani sa lovit de un eșec în 2020 prin scoaterea la iveală a carențelor care macină sistemul educațional, și
anume, risipirea fondurilor și bugetului statului pe proiecte și demersuri-fantomă care la timpul
potrivit își declară ineficiența în practică.
Breșa creată de situația pandemică a condus inevitabil la evenimentul istoric – anularea BACului. La data de 16 aprilie 2020, în mediul virtual au apărut rezultatele unui sondaj privind calitatea
pregătirii liceenilor pentru examenul de BAC. Datele ne arată că: „Din cei 1452 liceeni care au
participat la sondajul on-line, peste 88% consideră că pregătirea on-line pentru BAC a fost ineficientă.
Peste 93 la sută dintre respondenți sunt de părerea că în testul pentru BAC trebuie să fie incluse doar
temele studiate până pe 10 martie curent. 75, 6% dintre liceenii chestionați pledează pentru anularea
BAC-ului, alte 19 la sută dintre participanții la chestionar optează pentru ca examenul de BAC să fie
amânat” [12].
Datele arată că 12% dintre elevii chestionați se pare că au fost mulțumiți de pregătirea on-line
pentru BAC ori s-au abținut de la răspuns. Totuși, 93% din cei chestionați au căzut de comun acord
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pentru organizarea examenului de bacalaureat cu condiția ca în subiectele de evaluare să fie incluse
temele studiate cu prezența fizică a elevilor în clase până la date de 10 martie. În acest context,
includem și cei 19 la sută dintre participanți care la fel tindeau pentru organizarea examenului (în
funcție de evoluția sau involuția situației critice din țară, acesta putea totuși să fie amânat, dar nu
exclus). Într-un final, 75,6% dintre respondenți au fost de acord ca BAC-ul să fie anulat (eveniment
care s-a și petrecut în luna mai).
Așadar, elevii de liceu au oferit mai multe răspunsuri în funcție de temerile care planau în
momentul cu pricina: frica de contaminare în sălile de examen, ineficiența lecțiilor în format on-line
începând cu luna martie, pregătirea insuficientă de examen, lipsa consultațiilor etc. Totuși, pentru o
bună parte din abiturienți, anularea examenului de BAC a fost o „mană cerească”, aceștia trecând ca
prin urechea acului. Nu vom insista foarte mult asupra situației chiulangiilor, dar putem spune că în
anul 2020 pentru susținerea examenului de bacalaureat s-au înscris 17459 de candidați cărora le-a fost
calculată media în baza notelor acumulate în decursul celor trei ani de liceu cu eliberarea diplomelor
de absolvire. Cu referire la anularea examenului de BAC, capitolul V intitulat Învățământul liceal,
art. 31 (8) al Codul Educației al Republicii Moldova stipulează că: „Învățământul liceal se încheie cu
examenul național de bacalaureat care se organizează în modul stabilit de Ministerul Educației,
Culturii și Cercetării” [13]. Depistăm în cele expuse mai sus că este absolut necesar de a modifica
acest articol al Codului Educației (sau de a mai adăuga un punct) care să prevadă anularea examenului
de bacalaureat dacă în țară se înregistrează fenomene de forță majoră, calamități naturale sau epidemii
(cazul de față). Opinăm asupra faptului că situațiile excepționale fac ca documentele normative să nu
mai fie actuale în raport cu evenimentele și contextul nou-creat.
Anularea examenului de bacalaureat a deschis porțile instituțiilor de învățământ superior din
Republica Moldova. Conform datelor publicate de agențiile de presă, în anul 2020 cifra celor care sau înmatriculat la universități a crescut cu 2000 de studenți spre deosebire de anul precedent. Prin
urmare, în toamna anului 2020 „și-au început studiile la licență peste 15 mii de tineri. Numărul
studenților care au început a-și face studiile la contract la universitățile de stat a crescut cu 21%, pe
când în cele private, procentajul a fost de 22 la sută” [14]. În cadrul unui interviu, directorul de
programe al Institutului de Politici Publice, Anatol Ghermalschi declara că: „toți absolvenții de liceu
plus o bună parte din absolvenții din anul trecut, care nu au luat BAC-ul, în acest an au putut să se
ducă la universitate. Să nu uităm că 20-30 de procente dintre persoanele care vroiau să susțină
Bacalaureatul nu îl susțineau”. Totodată, A. Ghermalschi adaugă: „Competiția, factorul principal care
asigură calitatea, în cazul învățământului superior, nu funcționează” [14]. În concluzie, instituțiile de
învățământ superior au cunoscut în anul 2020 o creștere semnificativă a cantității, dar nu și a calității.
Nodul gordian
Cunoscuta legendă (devenită ulterior expresie) care desemnează „rezolvarea unei situații foarte
complicată și încurcată printr-o soluție energică și rapidă” [15, p. 110] a fost aplicată cu succes în
Republica Moldova atunci când BAC-ul a fost pus în discuție de comunitatea pedagogică, elevi,
părinți, organele abilitate cu protecția copiilor, persoane influente din sfera politică etc.
În cadrul unei conferințe de presă din 13 martie 2020, ministrul educației la acel moment,
profesorul universitar Igor Șarov, a prezentat patru scenarii (elaborate de echipele de lucru ale
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării) de rezolvare a problemei examenului de bacalaureat.
Cele 4 modalități de soluționare a unei singure probleme au fost propuse evidențiindu-se totodată
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aspectele pozitive și negative care pot să apară în momentul aplicării acestora în practică. Totuși,
pentru ochiul avizat, scenariului patru i-a fost pusă în evidență doar jumătatea pozitivă. Prezentăm
mai jos căile de rezolvare a chestiunii examenului de absolvire a liceului pentru anul 2020:
Scenariul I. Susținerea examenului de bacalaureat în centrele existente de BAC, dotate cu
monitorizare video, care ar menține organizarea unui examen corect, obiectiv și credibil, dar
favorizează riscul de contaminare atât pentru elevi cât și pentru profesorii asistenți și evaluatori.
Scenariul II. Susținerea examenului de bacalaureat în instituțiile de învățământ de proveniență ar
asigura o mai bună menținere a distanței sociale și prezența unui număr mai mic de candidați în cadrul
unui singur centru. Însă lipsa monitorizării video va încuraja frauda și corupția.
Scenariul III. Susținerea examenului de bacalaureat în regim online, fiecare elev ar fi în condiții
sigure acasă, dar este imposibilă identificarea persoanei care susține examenul în fața calculatorului
și lipsește un soft specializat pentru acest exercițiu.
Scenariul IV. Anularea examenului de bacalaureat și eliberarea diplomelor în baza mediilor
anuale din perioada de liceu elimină riscul de contaminare. Diploma de bacalaureat va avea aceeași
valoare juridică pentru instituțiile de învățământ superior din țară și de peste hotarele republicii în
cazul emiterii unei hotărâri de parlament corespunzătoare [16]. Într-un final, a fost adoptat scenariul
patru. Însă cum am menționat mai sus, echipa de lucru din cadrul Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării al Republicii Moldova a găsit modalitatea de a oferi „publicului” ceea ce a vrut să audă.
Observăm că ultimul scenariu nu vine însoțit de aspectul negativ, care poate să urmeze dacă va fi
anulat examenul de bacalaureat. Este prezentată componenta pozitivă - anularea examenului de
bacalaureat și eliberarea diplomelor în baza mediilor anuale din perioada de liceu elimină riscul de
contaminare. Totodată este oferită și garanția acestei anulări a examenului prin faptul că diploma de
bacalaureat va avea aceeași valoare juridică pentru instituțiile de învățământ superior din țară și de
peste hotarele republicii. Într-un fel sau altul, atât elevii cât și părinții au fost convinși că ultimul
scenariu este cel mai favorabil situației create. Aici intervine și aspectul politic, deoarece această
acțiune era posibilă doar în cazul emiterii unei hotărâri de parlament corespunzătoare. Nu este de
mirare că decizia parlamentului reprezenta firul care ținea „sabia lui Damocles”. Nu dorim să-i
conferim acestui articol un caracter politic, dar este cunoscut faptul că în perioada 2019-2020 oamenii
din sfera politică s-au implicat foarte mult în domeniul educației și cercetării, un motiv îl pot
reprezenta alegerile prezidențiale care s-au desfășurat în toamna anului 2020. Am asistat în decursul
anului la un PR (eng. public relations) al persoanelor din politică (indiferent de culoarea partidului)
doar pentru a obține simpatia viitorilor alegători.
Dileme generale.
A fost sau nu posibil organizarea examenelor de bacalaureat în lunile de vară ale anului 2020?
O întrebare care își găsește răspunsul la scurt timp după finisarea anului școlar. În mod practic, spațiile
de desfășurare a examenelor de bacalaureat sunt organizate în sălile de mese ori sălile de sport ale
centrelor de BAC. Conform Regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat, o sală pentru
sport trebuie să aibă o suprafață de 288 m² (adică lungimea–24,0 m; lățimea–12,0 m; înălțimea–6,0
m) [17]. Conform estimărilor, într-o astfel de sală încap (în condiții normale) 125 de bănci, rezultă
astfel, că 125 de candidați pot scrie în același timp testul de examen. În baza reglementărilor Comisiei
Naționale Extraordinară de Sănătate Publică (CNSP), în sălile de clasă distanța dintre elevi trebuie să
fie de minim 1 metru (inițial era 1,5 metri). Așadar, dacă de obicei erau organizate patru examene
(cinci în cazul elevilor alolingvi) cu prezența fizică de 100% a candidaților, în 2020 puteau fi
________________________________________________________________________________________
Chișinău, Republic of Moldova, April 16, 2021
104

International Scientific Conference “Research, Innovation and Development from the Perspective of the
Global Ethics”
________________________________________________________________________________________

organizate 8, (pentru elevii alolingvi – 10) pentru ca elevii să ocupe sălile de examen în proporție de
50%. Testele de examen puteau fi elaborate în două variante (elevii care au scris în prima parte a
sesiunii să nu divulge conținutul testului celor care urmează să scrie în a doua sesiune). Desigur, era
nevoie de o mobilizare logistică și organizațională de proporții, dar măcar ieșeam cu obrazul curat.
Un alt argument îl reprezintă organizarea procesului educațional din septembrie 2020 cu prezența
fizică a elevilor la ore (în proporție de 50%). Învățământul și-a urmat cursul firesc, doar că într-o altă
modalitate. Într-un final, nu este complicat să tragem cu ochiul peste Prut și să depistăm faptul că
elevii din România au scris examenul de BAC în anul 2020 în situație pandemică.
A fost văzută cu ochi buni de către elevii absolvenți intenția Ministerului Educației, Culturii și
Cercetării al Republicii Moldova de a anula desfășurarea testării naționale? Rezultatele cu privire la
anularea BAC-ului au fost prezentate anterior. La data de 14 mai 2020, portalul de știri Ziarul de
Gardă a prezentat o serie de opinii ale elevilor care se declară împotriva anulării examenului de
bacalaureat. Aceștia motivează că la admiterea în universități, locurile bugetare vor fi ocupate de elevii
din localitățile unde au primit note foarte mari și au fost supraapreciați; nu pot să demonstreze
performanțele și cunoștințele pentru care au muncit doisprezece ani. Unii elevi sperau că rezultatele
de la examen le vor crește media și vor fi avantajați atunci când vor aplica la universitate etc. [18].
Deci, o parte din elevii sârguincioși au dorit să li se ofere tuturor absolvenților șanse egale. În acest
context a circulat expresia „Generația de sacrificiu” sau „Generația fără BAC”.
Cine a avut de câștigat și de pierdut de pe urma „abolirii” BAC-ului? Cu siguranță au avut de
pierdut elevii buni care au muncit trei ani și au depus eforturi considerabile sperând că vor fi apreciați
pentru asta susținând examenul de bacalaureat. În acest tandem putem aborda specificul financiar.
Există foarte mulți elevi care merg la meditații particulare la diferite obiecte, iar aici trebuie să
recunoaștem că meditațiile costă. Practic, toți anii de meditații (sau ultimul an) nu și-au avut rostul
deoarece rezultatele nu s-au materializat. La universitate studentul nu va mai aplica cele obținute în
cadrul meditațiilor, în această situație ne pomenim cu sume de bani care „s-au dus pe apa sâmbetei”.
Deopotrivă cu elevii au avut de pierdut de pe urma anulării bacalaureatului și cadrele didactice.
Reușita discipolilor reprezintă elementul de mândrie pentru dascăli. Câștigătorii în schimb, au fost
elevii care au sperat ca după trei ani de liceu vor trece prin urechea acului sau vor avea noroc chior.
Tot acești elevi au avut de câștigat atunci când au depus documentele pentru a se înmatricula la studii
superioare. Sunt frecvente cazurile când în instituții se practică atribuirea de note sau calificative
nefiind respectate criteriile de evaluare și notare a elevilor într-o modalitate obiectivă, nefiind
respectată și deontologia profesională cu privire la nefavorizarea copiilor.
Poate fi considerat examenul de bacalaureat un motiv de mândrie pentru liceeni, sau această
evaluare a capacităților acumulate și dezvoltate în decursul a trei ani de studiu se demodează odată cu
trecerea timpului? Prima jumătate a întrebării a fost amplu discutată în pasajele prezentate mai sus.
BAC-ul în schimb, ca procedeu de evaluare obiectivă și stimulent al învățării în vederea culegerii
laurilor, cade într-o lumină obscură. Dovezile constau în faptul că se solicită insistent revenirea la
examenele de admitere în învățământul superior și excluderea examenului de bacalaureat. Motivul
constă în suprasolicitarea elevilor cu teste de evaluare și teze semestriale care, în viziunea unor
pedagogi, pot să înlocuiască examenul final. O altă ipoteză a anulării BAC-ului constă în numărul tot
mai puțin de elevi care depun actele la universități. Dacă examenul de bacalaureat va fi exclus,
„porțile” se vor deschide și, mai mulți elevi vor avea „șansa” de a aplica la învățământul superior.
Aici există riscul ca examenul de admitere la universități să fie organizat formal, cu scopul bine definit
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ca toți candidații să susțină acest examen. Mai mulți studenți la universitate, mai multe resurse
financiare alocate per student. Ne pomenim așadar într-un cerc vicios care nu este specific doar
Republicii Moldova. În această situație se află toate statele în curs de dezvoltare.
Istoria se repetă
Istoria, ca fenomen ciclic, are proprietatea de a se repeta la anumite intervale de timp. Limbajul
de specialitate îi conferă istoriei o formă spiralată, amplasând pe ondulațiile acesteia un eveniment
sau fenoment. Inevitabil, într-o perioadă determinată de timp și spațiu, fenomenul va ajunge în punctul
de unde a plecat. Despre procedeul repetitiv al istoriei a vorbit pe larg eruditul istoric român Neagu
Djuvara, care a explicat procedeul de „naștere”, „apogeu” și „declin” al unei civilizații.
Atenționam la începutul acestui demers că la momentul de față au apărut inițiative de anulare a
examenului de bacalaureat pentru anul 2021. Ultima știre (3 martie 2021) aduce în atenția publicului
dorința unui grup de elevi care au creat o petiție prin intermediul căreia cer anularea examenului de
bacalaureat. Motivul anulării BAC-ului nu constă în frica de infectare, ci mai degrabă calitatea slabă
a lecțiilor on-line pe care elevii le-au urmat în clasa a XI-a. Textul petiției sună în felul următor: „Anul
acesta elevii vor avea și mai mare stres decât cei din promoția 2020. Solicităm anularea examenelor
de bacalaureat 2021 nu din motiv că ne temem, dar pentru că nu suntem mulțumiți de rezultatele
noastre pe timp de pandemie. Am muncit 12 ani, nu pentru a da testul din sesiune repetată” [19]. Este
lăudabilă demnitatea elevilor și mândria acestora de a nu accepta scrierea testului din sesiune repetată.
Sursa citată ne informează că în momentul publicării știrei „peste 8 800 de persoane au semnat petiția
on-line privind anularea examenului de bacalaureat”. Pentru a înlătura frica viitorilor absolvenți,
există posibilitatea de a recurge la o soluție foarte simplă: testul de examen va include temele studiate
integral în clasa a X-a. Pentru clasa a XI-a pot fi incluse temele promovate în format fizic până la data
de 10 martie 2020. Deja pentru ultimul an vor fi incluse toate temele ce vizează studiul epocii
contemporane. Într-o modalitate simplă și echidistantă această dilemă a examenului de bacalaureat
poate fi rezolvată.
Dacă se merge pe ideea anulării examenului de anul acesta, atunci trebuie să ne așteptăm și la a
treia tentativă (deja în anul de studiu 2022) prin care elevii își vor exprima nemulțumirea față de orele
on-line pe care le-au promovat atunci când erau în clasa a X-a. Totuși, o veche expresie românească
spune că „ulciorul nu merge de multe ori la apă”. În ultima perioadă, Ministerul Educației, Culturii și
Cercetării al Republcii Moldova încearcă să găsească soluții eficiente pentru ca să le ofere posibilitatea
elevilor din clasele a IX-a și a XII-a să fie prezenți fizic la orele de curs organizate în instituțiile de
învățământ. Până la momentul de față, eforturile depuse de MEEC sunt lăudabile în contextul
asigurării procesului educațional în formatul tradițional pentru ca să nu se ajungă la situația cunoscută
deja, cea de anulare a examenului de BAC.
Concluzii
Prin prisma acestui articol am încercat să facem o radiografie a elementului central din sistemul
de învățământ, și anume BAC-ul. Marcați de anularea examenului de bacalaureat în anul 2020, scopul
a fost să dezbatem amplu această problemă care a apărut în societatea noastră. Prin argumente
elocvente am pus în valoare necesitatea organizării și susținerii examenului de maturitate care
reprezintă un aspect foarte important din viața fiecărui licean. Totodată, acest examen este parte
componentă a unei societăți sănătoase și responsabile. Reprezintă o provocare în vederea depășirii
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limitelor ființei umane. Nu poate fi ignorat sau marginalizat. BAC-ul, trebuie să reprezinte în sine un
epicentru al societății.
Cauza care a condus la „abolirea” examenului de absolvire a liceului a fost abordată și dezbătută
pe larg. Nu în ultimul rând, am scos în evidență modalitatea de organizare a Ministerului Educației,
Culturii și Cercetării pentru a „rezolva” problema desfășurării examenelor naționale. Precum se știe,
conform statisticii făcute de psihologi, din orice situație există minim patru căi de ieșire, problema
constă în faptul că mintea umană este prea leneșă și alege calea cea mai simplă de rezolvare a unei
probleme, dar nu întotdeauna calea cea mai ușoară este și cea mai reușită. Într-un final, subiectul
examenului de bacalaureat din anul 2021 rămâne unul deschis care poate fi abordat în funcție de
turnura evenimentelor în decursul celui de-al II-lea semestru al anului de studii 2020-2021.
Acest articol poate avea o continuitate în cazul când examenul de BAC va fi organizat în vara
anului curent și vor fi analizate rezultatele elevilor comparându-le cu cele din anii precedenți, în
vederea extragerii unor concluzii pe marginea impactului provocat de situațiile excepționale din țară.
Într-un final, accentuăm faptul că procesul instructiv-educativ este alcătuit din trei elemente
inseparabile, și anume predarea-învățarea-evaluarea. Aceste componente se completează reciproc.
Fără o piesă din acest trio, nu putem asigura calitatea în educație. Pentru viitor, trebuie să învățăm
cum este mai înțelept rezolvarea unei probleme. În cele mai multe cazuri însă, preluăm exemplul lui
Alexandru Macedon.
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THE CONCEPT OF GUILT IN THE HISTORY OF PHILOSOPHICAL THINKING
Abstract: The concept of guilt and its problems in the historical context have been the subject of
discussions in theological, philosophical, psychological, psychoanalysis, in culturology research and
jurisprudence for a long period of time. The guilt is attributed primarily to the human being, free in
spirit and act, so he or she can be guilty of talking, deed or/ and thought. Man has guilty thoughts incompatible with the values he knows, but he does not want to live with them; he has guilty words spoken in other people's addressability; he has guilty acts - committed by actions or inactions, equally
incompatible with the values which he knows, but which he does not want and does not live. Apart
from the fact that any knowledge is objectively incompatible and subjectively one-sided, we can have
an erroneous knowledge of what we value and can value wrongly, distorted, which reveals the
complexity of the problem of guilt in general. Moreover, in philosophy, legal sciences and even
theology, a unique concept of guilt is missing. Partly, this is explained by the fact that the concept of
guilt is examined in philosophy through the prism of different philosophical schools; in religion, it
was given an explanation of this term from the church teaching’s point of view, and in the legal
sciences the notion of guilt is different in every area of law, which also has its own regulation. That
is why it is important to delineate the general characteristics of the category of 'guilt' and a complete
and in-depth analysis of this notion can bring us closer to elaborating the unique notion of this
concept, or at least by drawing some common points of intersection. Thus, this article highlights the
concept of guilt in philosophical thinking throughout history, prompting the ideas, even in
contradiction of the most well-known philosophers of mankind.
Keywords: guilt, fault, morals, sin, will, human being, human behavior.
Adnotare. Conceptul de vinovăție și problemele acesteia în contextul istoric demult fac obiectul
discuțiilor în tratatele teologice, filosofice, psihologice, psihanalizei, în cercetările culturologice şi
jurisprudenței. Vinovăția este atribuită în primul rând ființei umane, libere în spirit și act, deci ea
poate să se facă vinovată cu vorba, fapta sau/ și gândul. Omul are gânduri vinovate - incompatibile
cu valorile pe care le cunoaște, dar pe care nu doreşte să le trăiască; are cuvinte vinovate - rostite în
adresabilitatea altor oameni; are fapte vinovate - săvârșite prin acțiuni ori inacțiuni, la fel
incompatibile cu valorile pe care le cunoaște, dar pe care nu le voieşte și nu le trăieşte. În afară de
faptul că orice cunoaștere e incompatibilă obiectiv și unilaterală subiectiv, noi putem avea o
cunoaștere eronată a ceea ce valorizăm și putem valoriza eronat, deformat, ceea ce relevă
complexitatea problematicii privind vinovăția, în general. De altfel, în filosofie, științe juridice și
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chiar teologie, lipsește un concept unic al vinovăției. Parțial, acest lucru se explică prin faptul că, în
filosofie se analizează conceptul de vinovăție prin prisma diferitor școli filosofice; în religie s-a dat
explicație acestui termen din punct de vedere a învățăturii bisericeşti, iar în științele juridice noțiunea
de vinovăție este diferită în fiecare domeniu al dreptului, care are şi propria sa reglementare. Anume
de aceea este importantă delimitarea caracteristicilor generale ale categoriei „vinovăției”, iar o
analiză completă şi profundă a acestei noțiuni, ne poate apropie de elaborarea noțiunii unice a
acestui concept, sau cel puțin trasând puncte comune de intersecție. Astfel, prezentul articol pune în
evidență conceptul vinovăției în gândirea filosofică de-a lungul istoriei, determinând ideile chiar şi
în contradictoriu a celor mai iluştri filosofi ai omenirii.
Cuvinte-cheie: vinovăție, vină, morală, păcat, voință, ființa umană, comportamentul uman.
Introducere. În ciuda faptului că vinovăția este un concept juridic, este imposibil de a dezvălui
conținutul său numai prin utilizarea metodelor juridice, pentru că premisele generale psihologice ale
conceptului de vinovăție sunt ipotezele filosofice despre voința liberă și necesitate, despre activitatea
omului menită să schimbe lumea obiectivă, ș.a. care, la rândul său, pot fi elucidate numai din punct
de vedere istoric, adică aplicate la condițiile de timp și loc [1, p. 174].
Bineînțeles, că problema vinovăției este multilaterală, deoarece reprezintă o temă complicată și
plină de polemică, și poate fi examinată de pe pozițiile diferitor discipline și metodologii, La baza
conceptului de vinovăție stau ideile morale, iar domeniul moralei nu se supune cunoașterii prin
mijloacele științei pozitive [2, p. 261].
Materiale şi metode aplicate. În studiul prezentei teme au fost utilizate metode de cercetare
teoretică (analogia, comparația, deducția, analiza cauzală, metoda istorică), de prelucrare şi
sistematizare a datelor (analiza, sinteza, analiza situațională). De altfel, a fost cercetată literatura de
specialitate, ce a devenit determinantă în elucidarea opiniilor, care stabilesc principiile diriguitoare
ale conceptului de vinovăție în filosofie.
Rezultate cercetării. Pentru a clarifica natura vinovăției trebuie, înainte de toate, să vedem care
sunt cele mai frecvente opinii cu privire la definiția vinovăției.
Primul instrument indicat pentru definirea termenului îl reprezintă dicționarul. Aici trebuie să
menționăm că acest instrument este utilizat nu doar de teoreticieni. Este de înțeles: utilizarea greșită a
termenilor poate crea confuzie nu doar teoretică, dar și practică.
Сonform DEX-ului, vinovăție înseamnă faptul de a fi vinovat; faptă comisă de cel vinovat;
starea celui vinovat; culpabilitate, vină [3].
Pentru termenul de vină, dicționarul operează cu următoarea definiție - Faptă care constituie o
abatere de la ceea ce este (considerat) drept sau bun; greșeală, vinovăție; păcat; culpă [3].
În Dicționarul explicativ al lui V. Dali sunt date câteva sensuri ale cuvântului „vină”: 1) început,
cauză, sursă, motiv, scuză; 2) infracțiune, delict, crimă, păcat; 3) obligație, datorie. La rândul său, cu
mai multe semnificații este folosit și derivatul de la el, cuvântul „vinovat”: 1) cel care s-a făcut
vinovat, care a comis o anumită faptă ilicită; 2) cel care a fost motiv, cauză pentru ceva [4, p.204205].
Conform dicționarului filosofic „vina (vinovăția) este ceva demn de acuzație. Când persoana
este condamnată, ea este acuzată de faptul că s-a comportat greșit și a decis nedrept, deși a putut să se
comporte altfel și să decidă corect” [5, pag.76].
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Vinovăția apare atunci când o persoană face ceva contrar convingerilor sale interioare, ceva
inacceptabil pentru normele sale interne.
Cineva poate fi vinovat față de Dumnezeu „cu vorba, cu gândul, cu fapta”, indiferent ce crede
el despre atare vinovăție, indiferent dacă crede sau nu în Dumnezeu; același cineva poate fi vinovat
față de sine ( de orizontul valorilor sădite în spiritul său), față de microgrupul în care trăiește, față de
comunitatea națională căreia aparține, indiferent ce crede el despre națiune, despre națiunea sa, față
de societatea organizată în stat, al cărei cetățean este. [6, p.167]
Reieșind din cele expuse supra privitor la conceptul de vină (vinovăție) putem face concluzia
că această categorie este examinată sub două aspecte: ca atitudinea internă a individului față de fapta
comisă, şi ca apreciere externă, care apare ca o acuzare dată de societate asupra faptei comise.
Nașterea viziunii filosofice asupra problemei esenței vinei (vinovăției) aparține teoriei cauzei
primare dumnezeiești. Odată cu statornicirea creștinismului se formează concepția metafizică a
vinovăției: omul este recunoscut vinovat necondiționat nu doar ca urmare a imperfecțiunii sale și
incapacității legate de aceasta de a-și executa datoria pînă la sfîrșit, dar și în legătură cu toate cele ce
se petrec în jurul lui; vinovăția este asociată cu ideea naturii umane, depravate prin păcatul originar
[7, p.89].
Anume depunerea dumnezeiască a vinovăției asupra lui Adam și Eva a devenit cauza acuzării
umanității de faptele sale. În Vechiul Testament [8] găsim această idee despre vinovăție, unde Adam
a încercat să dea vina pe Eva și chiar pe Dumnezeu, care i-a dat femeia, care l-a ispitit să mănânce din
Copacul Cunoașterii Binelui și Răului.
În această formulă poate fi urmărită destul de clar lipsa delimitării concrete dintre vinovăție și
răspundere, precum și faptul că vina este cauza furiei lui Dumnezeu și greutăților și lipsurilor
ulterioare pe care el le-a năpustit asupra oamenilor [9, pag.262]. Astfel, ideea despre natura păcătoasă
a vieții omului şi ideea esenței vinovăției ca act de apreciere dumnezeească a păcatului au fost
fundamentale în istoria gândirii filosofice.
Thomas Aquinas (1225-1274), în lucrarea sa „Summa Theologica” în partea II, dezvoltă
sistemul său de etică, care are rădăcina în Aristotel. Într-un lanț de acte de voința, omul se străduiește
pentru scopul său cauza divină. Dacă actul este bun sau rău depinde de scop. Prin repetarea unor
acțiuni sau fapte bune omul dobândește un obicei moral sau o calitate morală, care îi permite să facă
binele cu bucurie și cu ușurință. Însă „dispoziția” răului este opusă. Un act (fapt) devine rău prin
abatere de la motivul și legea morală divină. Prin urmare, păcatul este format din următoarele:
substanța sau materia lui, adică o “pofta” ce este o abatere de la legea divină. Păcatul își are originea
în voință, care decide, împotriva rațiunii, schimbarea actelor sau faptelor bune. Voința este indusă în
eroare de iubire de sine, astfel încât aceasta funcționează ca motiv în fiecare păcat. Voința permite
oricui să cadă în păcat și să atragă pedeapsa condamnării pentru păcat. Păcatul este însă original.
Primul păcat al lui Adam este trecut asupra întregii rase umane ulterioare; deoarece el este “începutul”
rasei umane și „în virtutea procreației naturii umane este transmis cu fiecare sau prin fiecare om”.
Deoarece păcatul este contrar ordinii divine, el reprezintă vina, dar şi pedeapsa ulterioară. Vina și
pedeapsa trebuie să corespundă reciproc; și din moment ce vina este nesfârșită sau infinită, pedeapsă
este veșnică [10].
Astfel, filosoful analizând problema motivației comportamentului uman, a ajuns la concluzia că
structura faptei este compusă din patru elemente: tendința spre ceva anume; voința, alegerea,
aprecierea motivelor, analiza modului de acțiune; consimțirea și acțiunea ca atare. În conformitate cu
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teoria lui, faptele trebuie să fie săvârșite pe bază de raționament, care se prezintă ca temei al libertății
umane ce se realizează în limitele impuse de Dumnezeu [11, p.310].
În cursul dezvoltării de mai departe a gândului filosofic despre esența vinei (vinovăției), tot mai
clar se vede tendința spre dualism sau teoria care presupune existența unui principiu veşnic al răului.
Astfel G. Leibniz (1646-1716) pune la îndoială natura obiectivă a vinei (vinovăției) și încearcă să-i
opună teoria subiectivă. Omul de știință își pune întrebarea „în ce mod sufletul poate fi contaminat de
păcatul originar, care servește rădăcină a păcatelor proprii, fără ca Dumnezeu, care-l expune la aceasta,
să nu dea dovadă de nedreptate?” [12]
G. Leibniz aplică Principiul rațiunii suficiente care spune că „nici un fapt nu poate fi adevărat
sau real, nici o propoziției veridică, fără să existe un temei, o rațiune suficientă pentru care lucrurile
sunt aşa şi nu altfel, deşi aceste temeiuri, de cele mai multe ori, nu ne sunt cunoscute” [13, pag.509].
Astfel, el încearcă să demonstreze natura obiectivă și subiectivă a esenței vinei (vinovăției).
Doctrina lui Schleiermacher (1768-18834) despre păcat şi vină este atât de înrudită cu întregul
sistem teologic şi filozofic, încât unul nu poate fi înțeles fără o anumită cunoaştere a celuilalt. Filozofia
sa este panteistă, iar teologia sa este simpla interpretare a conştiinței umane în conformitate concluzia
principiile fundamentale ale filozofiei sale. Principiile conducătoare ale sistemului său sunt
următoarele [14, pag.415]:
–
Religia constă în simțirea unei dependențe absolute. Adică, în recunoaşterea faptului că
Dumnezeu, sau Ființa absolută, este singura cauză, şi că noi suntem doar forma în care cauzalitatea sa
este revelată sau exercitată;
–
Starea originală a omului nu a fost o stare normală sau ideală. Adică, conştiința de
Dumnezeu sau principiul divin nu era suficient de absolut pentru a controla conştiința de sine. Aceasta
era o stare care urma să fie atinsă prin progres sau dezvoltare;
–
Sentimentul care se naşte din dorința acestui control absolut al principiului mai înalt este
simțul păcatului; şi convingerea că principiul mai înalt ar trebui să conducă, este simțul vinei. Cu acest
simț al păcatului şi al vinei, se naşte simțul nevoii de răscumpărare;
–
Această răscumpărare constă în dăruirea controlului complet a conştiinței de Dumnezeu.
Potrivit acestei teorii, ceea ce se numeşte păcat şi vină sunt aşa doar în conştiința noastră, sau în
priceperea noastră subiectivă cu privire la ele. Anumite lucruri produc în noi simțul durerii, în alții
simțul plăcerii; în unii simțul aprobării, în alții cel al dezaprobării; şi, ca să spunem aşa, aceasta are
loc prin decretul lui Dumnezeu. Dar durere şi plăcere, corect şi greşit, sunt doar nişte stări subiective.
Ele nu au nici o realitate obiectivă. Noi suntem păcătoşi şi vinovați doar în simțurile noastre.
Rolul decisiv în motivarea teoriei naturii duble a vinei (vinovăției) aparține filosofiei clasice
germane. Dualismul vinei (vinovăției) se conturează în aspectul său contemporan datorită concepțiilor
lui I. Kant și G. Hegel.
Astfel, analizând libertatea voinței și examinând comportamentul omului „I. Kant propune de
aprecia cât latura empirică exprimată în manifestarea externă a actului, atât și elementul inteligibil al
activității care este rezultatul voinței libere, bazat pe începutul independent transcedental” [15,
pag.199].
Kant scrie că, „atunci când omul comite o infracțiune, vinovăția este totalmente a lui, deoarece,
necătând la toate condițiile empirice ale actului, mintea era destul de liberă”. În lucrările sale
„Fundamentarea metafizicii moravurilor (Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785)”, „Critica
rațiunii practice” (Kritik der praktischen Vernunft, 1788), „Metafizica moravurilor”(Die Metaphysik
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der Sitten1797), el demonstrează că, pe de o parte, omul este o ființă a lumii materiale, pe de altă parte
– o ființă suprasenzuală, morală. Judecând despre valoarea morală a comportamentului omului în
societate, Kant formulează următoarea regulă: „Procedează astfel, încât atitudinea ta față de umanitate
în persoana ta și în persoana oricărui alt om să fie ca față de un scop, ci nu ca față de un mijloc” [16,
pag.34]. Astfel într-o altă ordine de idei, Kant formulează astfel principiul „imperativului categoric”,
considerat ca fundament al moralei: „Acționează în așa fel încât maxima acțiunilor tale să poată fi
impusă ca lege universală”.
G. Hegel în polemica cu Kant, unde opune dualismului kantian ideea unității rațiunii cu
sensibilitatea, menționa că, nu trebuie de ridicat convingerile și conștiința individului la grad de lege.
Concepția lui Hegel permite de a examina sentimentul de vinovăție ca „spirit real reflectat în sine”,
individualitate simplă a substanței morale în întregime. În special, el scria că, „nu există suferință
nevinovată, suferința întotdeauna este vinovăție” [17, pag.8].
Confirmând esența naturală a omului, Hegel recunoaște că existența prezentă externă poate
denatura fapta omului, însă persoana poate recunoaște vina sa doar în acea „existență prezentă în
acțiune, care constă în cunoașterea și voința sa, doar ceea ce a constituit intenția sa [18, pag.334].
Filosoful, de fapt, face delimitarea dintre expresia internă a vinovăției, exprimată în intenția
volitivă a persoanei, și concepția externă (estimativă) a vinovăției ca judecată despre comportamentul
uman pe baza manifestărilor sale morale a principiilor etice și spirituale obiective [19, pag.200]. În
acest sens, Hegel consideră că subiectului pot fi atribuite doar acele acte care sunt condiționate și
determinate de el însuși – de intențiile sale. Totodată, din conținutul unei anumite păreri morale se
poate determina, dacă conștiința unui individ și concepțiile lui despre bine corespund ideii conștiinței
și binelui real sau contravin acestora.
În așa fel, în concepțiile sale despre vinovăție, Hegel pornește de la prioritatea statului moral
față de subiectul moral. Totodată, ideile lui Hegel în măsură deplină completează și amplifică teoria
lui Kant despre natura dublă a vinei (vinovăției) [20, pag.265].
F.Engels nega cu vehemență concepțiile școlilor filosofice religioase și idealiste despre
problemele vinovăției. În lucrarea sa „Domnul Eugen Duhring revoluționează știința”, cunoscută și
ca “Anti-Duhring”(1878) filosoful a dedicat o mare parte criticii dure a opiniilor idealiste asupra
problemei vinovăției. El a determinat porunca creștină despre păcatul originar ca idee despre egalitatea
oamenilor care corespunde caracterului religiilor sclavilor și asupriților, și a respins idealismul și
ideile lui despre vinovăție ca fiind o teorie perversă și falsă [21, pag.105].
Jean-Paul Sartre, „teoreticianul cel mai reprezentativ al existențialismului francez, pune accent
pe existența individuală, libertate şi alegere. Temele şi imaginile dezvoltate de el şi de alți filosofi ai
acestui curentsunt: problematica existenței, devenirea ființei, neantul, teama, moartea, absurdul, etica,
subiectivitatea, alegerea şi culpa (vinovăția) [22, pag.9].
În gândirea filosofică rusă, putem găsi și concepții idealiste asupra problemei vinei (vinovăției).
Motivarea filosofică-religioasă a conceptului de vinovăție poate fi întâlnită în lucrările lui B.
Vysheslavtsev. Cercetătorul întemeiază opiniile sale pe principiul dumnezeiesc de vinovăție a omului
în fața lui Dumnezeu. Totodată, în concepția lui B. Vysheslavtsev voința poate avea valoare etică carei permite ființei libere să-și realizeze libertatea, adică să realizeze „actul de alegere”, „actul
preferinței”, bazat pe preferințele morale [23, pag.18]. Concepția filosofică raționalizată a vinovăției
ca păcat originar se raportează la posibilitățile subiective ale individului de a-și realiza voința în
temeiul percepției senzuale.
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N. Berdiaev numește căderea în păcat „libertate negativă, goală, formală a samovolniciei”,
căreia se opune actul de voință liber plin de conținut. La ispășirea vinei persoana trebuie nu doar s-o
conștientizeze, dar și să-și recunoască greșeala, să se pocăiască, fără a se lăsa pradă disperării.
În opinia lui N. Berdiaev asemenea fapte sunt capabile să facă doar persoanele „libere cu
adevărat”, care-și consolidează voința substanțial, ci nu formal [24, pag.200]. Asemenea concepție a
problemei vinovăției și ispășirea ei printr-un act de voință liberă, în opinia noastră, de asemenea este
o expresie de recunoaștere a principiului dualismului.
Concluzii. Făcînd totalurile analizei concepțiilor filosofice cu privire la noțiunea și esența vinei
(vinovăției) putem face următoarele concluzii:
 Astfel, originea răului este referită la voință, dar voința este inevitabilă, sau din necesitate
conduce la eroare, prin limitările inseparabile de natura creaturii.
 Voința este puterea care guvernează ființa umană, aducând sub controlul ei toate celelalte
însușiri. Ea este puterea de decizie, comutatorul, care hotărăște în ce direcție se vor îndrepta gândurile
noastre. Ea guvernează calitatea de a fi vinovat sau nu de săvîrşirea unui fapt.
 Păcatul înseamnă încălcarea legii.
 Problema vinovăției, fiind una din problemele de bază ale existenței umane, este recunoscută
de toate teoriile filosofice pe parcursul dezvoltării gîndirii filosofice.
 Explicația cea mai consecventă întemeiată din punct de vedere al evoluției a vinovăției este
dată în teoria idealistă despre voință, libertate și necesitate.
 Dualismul în înțelegerea esenței vinei (vinovăției) aduce concepțiile filosofice la concluzia
despre necesitatea aprecierii morale generale (publice) a laturii externe a faptei omului și a elementului
rațional, intern.
 O dată cu dezvoltarea și motivarea ideii despre dualism, categoria vinovăției își găsește
legătura strânsă nemijlocit cu părerea estimativă despre fapta umană ca act exprimat în nepotrivirea
voinței și intenției subiective cu scopurile (interesele) generale stabilite, iar categoria vinovăției
nemijlocit cu starea internă a omului în raport cu această faptă și scopurile (interesele) generale
stabilite.
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KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF THE ORGANIZATIONAL
COMMUNICATION ASPECTS
Abstract: Even if communication is not a one-way process, its often happens that the transmission
from the transmitter to the receiver remains only at the level of one and more less than plural. The
organizational communication is a particular form of communication encountered in countless
organizations, including public institutions, covering a multitude of concrete situations, from
horizontal communication between employees at the same hierarchical level to communication
between the general manager and his subordinates and coordinated management of information in a
company. Work and efficiency in an organizational framework require the coordination of
participants and efforts to achieve performance. However, the communication climate is the general
atmosphere in which organizational communication takes place and takes place.
Keywords: organizational communication, organizational functions, communication climate, job
satisfaction.
Adnotare: Chiar dacă comunicarea nu este un proces unidirecțional se întâmplă deseori ca
transmiterea de la emițător la receptor să rămână doar la nivelul de unu și mai puțin de plural.
Comunicarea organizațională însă este o formă particulară de comunicare întâlnită în nenumărate
organizații inclusiv în instituțiile publice acoperind o multitudine de situații concrete, de la
comunicarea orizontală între angajații aflați la acelaşi nivel ierarhic până la comunicarea dintre
managerul general şi subordonații săi și gestionarea coordonată a informațiilor dintr-o firmă.
Muncași eficiența într-un cadru organizațional necesită coordonarea eforturilor participanților spre
realizarea de performanțe. Climatul de comunicare însă este atmosfera generală în care are loc și se
desfășoară comunicarea organizațională.
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Cuvinte cheie: comunicarea organizațională, funcții organizaționale, climat de comunicare,
satisfacția la locul de muncă.
Organizația este un sistem social în care şi prin care oamenii interacționează pentru realizarea
de scopuri comune În procesul muncii comunicarea joacă un rol esențial pentru că orice sistem
sociotehnic presupune existența unui flux informațional care face posibilă funcționarea lui ca întreg.
Munca în cadru organizațional necesită coordonarea eforturilor participanților în realizarea unei
performanțe. Comunicăm așadar informații, atitudini, sentimente, emoții, idei; comunicăm pentru a
informa, a convinge, a impresiona, a determina acțiunea cuiva sau doar pentru amuzament. În
literatura de specialitate (Cuilenburg, Scholten, Noomen, Știința comunicării, Humanitas, Bucuresti,
2000) există un oarecare consens în definirea organizației: organizația este acel “cadru
instituționalizat în care mai mulți indivizi conlucrează pentru a atinge un anumit scop”. Deasemenea
mai este definită: “sisteme sociale în interiorul cărora dominante sunt raporturile scop-mijloace”, sau:
“un ansamblu dinamic de relații dintre oameni, instrumente şi mediul ambiant, cu finalitate
determinată”. Comunicarea organizațională este forma particulară de comunicare ce survine în
instituții care îndeplinesc astfel de condiții; ea acoperă o multitudine de situații concrete, de la
comunicarea orizontală între angajații aflați la acelaşi nivel ierarhic, de la comunicarea creată în cadrul
structurilor informale dintr-o organizație, până la comunicarea dintre managerul general şi
subordonații săi sau până la gestionarea coordonată a informațiilor dintr-o firmă.
W. Richard Scott în [14, p.55-56] și (R. Scott, 2005) identifică trei perspective mari în definirea
şi analizarea organizațiilor: a). sistemul rațional – în această paradigmă, organizațiile sunt înțelese
drept colectivități orientate de urmărirea unor scopuri specifice şi care sunt caracterizate de anumite
structuri sociale înalt formalizate; b). sistemul natural, organizațiile sunt colectivități formate din
participanți are urmăresc interese multiple, individuale şi comune, dar care sunt conştienți de
importanța perpetuării organizației. În acelaşi timp, „structura informală de relații ce se dezvoltă între
participanți oferă un ghid informativ mai precis pentru înțelegerea comportamentului organizațional,
decât este cel oferit de structura formală” [14, p.56]; c). sistemul deschis-organizațiile presupun
activități interdependente ce „leagă coaliții schimbătoare ale participanților; sistemele sunt întipărite
în sau dependente de schimburile continue cu, şi formate de mediile în care funcționează”.
Eficiența unei organizații se bazează pe specializarea funcțiilor la nivel de compartimente şi de
indivizi şi pe complementaritatea acestor funcții. Din aceste caracteristici de bază ale activității
organizaționa1e rezultă necesitatea schimbului de informații între compartimente, între indivizi, între
organizație şi mediul său socio-economic. Comunicarea însă este fluxul vital care fac posibile
performanțele unei organizații. De calitatea şi funcționalitatea ei depinde modul în care sunt folosite
resursele şi sunt atinse scopurile. Comunicarea inclusiv în organizație precede aceiași pași de bază:
proces extrem de complex ce se realizează prin intermediul mai multor feluri de limbaje; poate fi
perturbată de diferiți factori; depinde de contextul în care are loc; specifică fiecărui individ și care
poate avea loc la diferite niveluri. Parte din procesele şi atitudinile noastre mentale fac ca atunci când
comunicăm să nu avem întotdeauna plasticitatea necesară în gândire, ci să ne uităm unii la alții prin
nişte “filtre” perceptuale.
Elementele care determină existența unei organizații sunt următoarele:
• existența a doi sau mai mulți indivizi (size);
• care recunosc că unele din scopurile lor pot fi mai bine îndeplinite prin acțiuni interdependente
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(cooperare), chiar dacă s-ar putea să apară dezacorduri (conflicte) între ei (interdependence);
• care iau materie, energie, informație, din mediul în care se află (input);
• care dezvoltă relații de coordonare şi control pentru a capitaliza interdependența în timpul
operării cu aceste inputuri (throughput);
• care restituie mediului inputurile modificate, în încercarea de a îndeplini țelurile pe care acea
interdependență s-a presupus că le face posibile (output).
Orice organizație constă, după cum arată Graham şi Bennett, din premise (scopurile și
activitățile comune), angajați, conducere, echipamente, materiale, fonduri. Pentru armonizarea
scopurilor generale cu scopurile individuale ale organizației un rol important îl are managementul
comunicării organizaționale care se realizează în principal prin intermediul diverselor canale şi rețele
de comunicare. Atât la nivel teoretic cât mai ales la nivel practic se caută cele mai eficiente soluții şi
metode pentru un schimb de mesaje şi informații eficient în organizații. Conducerea comunică
angajaților deciziile sale, controlează executarea lor, iar deciziile sunt bazate la rândul lor pe fluxul
de informații.
Funcțiile organizaționale ale comunicării sunt următoarele:
1. Control - să clarifice îndatoririle, să stabilească autoritatea şi responsabilitățile.
2. Informare - să furnizeze baza deciziilor.
3. Coordonare - să facă posibilă acțiunea comună eficientă.
4. Motivare - să stimuleze cooperarea şi implicarea în atingerea obiectivelor.
5.Emoțională - să permită exprimarea trăirilor sentimentelor etc. Comunicarea se realizează atât
interpersonal, cât şi intraorganizațional (între subunități ale aceleiaşi organizații) şi
extraorganizațional (cu persoane sau organizații legate funcțional de activitatea organizației:
furnizori, clienți, public, etc). Fiecare dintre aceste niveluri are grade de complexitate diferite şi
presupune restricții legate de rolurile organizaționa1e (superior /subordonat, compartimente de
decizie /execuție), norme specifice şi structura organizației. Informația circulă prin rețele de
comunicare, (Graham, H.T., Bennett, R. Human resources management 1995, p. 121.) cuprinzând
mai multe persoane, grupuri, compartimente, care îndeplinesc atât roluri de emițător cât şi de receptor.
Organizațiile definite ca mari rețele în care informația este primită, sortată şi direcționată este
distribuită către numeroşi centri ierarhici şi funcționali. Organizațiile comerciale sau cele non-profit
reprezintă tot atâtea sisteme de prelucrare a informației.
Activitățile unei organizații pot fi împărțite în trei categorii:
1. Activitatea de producție îi corespunde un (sub)sistem: sistemul de transformare a unui input
oarecare (bunuri sau servicii) destinat în general pieței (“mediului social”).
2. Activitatea de conducere-management – sistemului de management i se supune întregul
proces de producție.
3. Sistemul de management- sistemul prin care managerul este alimentat cu date din interiorul
şi exteriorul organizației.
Sunt trei tipuri de activități manageriale: planificarea, organizarea şi administrarea. Planificarea
înseamnă stabilirea scopurilor organizației şi a etapelor lor de realizare. Fazele etapei de planificare
sunt:
 Intelligence/culegerea de informații
 Design/conceperea modelului de acțiune
 Choice/opțiunea de ordin strategic.
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Organizarea/coordonarea activității de execuție este o fază costisitoare ca timp şi presupune:
activarea personalului, asigurarea fondurilor financiare şi a mijloacelor de producție, diviziunea
eficientă a forței de muncă pe când efectuarea controlului activităților este un proces perfect circular
Activitatea managerială este considerată un feedback. Un feedback are trei laturi esențiale:
1. direcție, finalitate, normă;
2. comportament forțat care poate fi considerat ca abatere de la normă;
3. activitatea de corecție sau contra-acțiune corectivă.
Principiul legat de feedback se referă la supravegherea continuă a activității unui sistem
oarecare, astfel încât informațiile despre abaterile de la parcursul dorit să permită respectivului să
corijeze devierile sau să le contracareze.
Se vorbeşte despre trei niveluri de decizie: strategic, tactic, operațional. În cadrul primului nivel
cel strategic acesta se referă la: deciziile privind scopurile vizate de o instituție; decizii pe termen lung,
de exemplu lansarea de noi produse, de noi piețe de desfacere sau utilizarea de noi strategii comerciale.
Nivelul doi, tactic: se referă la mijloacele care urmează a fi folosite și la decizii pe termen mijlociu,
de aproximativ un an, de exemplu bugetul alocat campaniilor de publicitate. Conform ultimului nivel
cel operațional; deciziile sunt imediate, pe termen scurt vizează programul de lucru, ritm de acumulare
și desfacerea de stocuri.
În general, analiza comunicării organizaționale se face pornind de la ideea că există cel puțin
patru [5, p.76] niveluri cu o identitate clară, niveluri care, bineînțeles, se află în interdependență.
Primul nivel este cel al individului, înțeles ca entitate care operează în cadrul organizației. Farace,
Monge şi Russell consideră că noțiunea cheie la acest nivel din punctul de vedere al comunicării
organizaționale o constituie cea de cantitate de informații (load). În mod ideal, există un cuantum
optim al informațiilor pentru fiecare membru al unei organizații (în funcție de poziția pe care acesta o
ocupă în cadrul ei); dacă acest cuantum este depăşit (overload – cum se întâmplă, de exemplu, în cazul
unui manager supraaglomerat de probleme şi obligații multiple), atunci comunicarea devine
ineficientă şi în anumite situații ea se poate chiar bloca. La extrema cealaltă avem lipsa informațiilor
– underload – care determină, de obicei, incapacitatea angajaților de a-şi duce la îndeplinire sarcinile
(un caz tipic este cel relatat de Fons Trompenaars [11]: managerul general al unei sucursale asiatice a
firmei Shell nu era la curent cu nemulțumirile personalului indigen legate de tipul de cultură impus de
europeni, şi nu-şi putea astfel explica unele deficiențe ale procesului productiv). Un al doilea nivel
structural este cel al diadei, care poate lua forma relației şef – subordonat (inegalitate de statut) sau
forma relației dintre colegi (egalitate de statut, chiar dacă în anumite cazuri nu se instituie imediat şi
o relație amicală, aşa cum par să sugereze unii autori). Central este aici conceptul de regulă; a cunoaşte
regulile dintr-o organizație înseamnă, înainte de toate, a avea un minim grad de adaptare la realitatea
acelei firme. Însă dincolo de regulile formale de desfăşurare a activității şi de dezvoltare a relațiilor în
interiorul firmei (reguli care sunt de cele mai multe ori precizate în mod explicit angajaților, atât în
scris, cât şi în comunicarea orală) sunt active şi numeroase reguli informale.
Haney, în studiul clasic Communication and organizational behaviour (1960) arăta că: “O
organizație în ziua de azi necesită performanță de ordin comunicativ la un nivel de realizare fără
precedent. Principala solicitare la care este supusă organizația noastră este de a asigura într-o măsură
din ce în ce mai mare un climat organizatoric corespunzător necesităților cărora le fac față membrii
organizației”. Climatul de comunicare este atmosfera generală în care are loc comunicarea
organizațională. Climatul influențează atât procesul comunicării, cât şi efectele sale asupra
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performanței individuale şi de grup şi a satisfacției. Climatul de cooperare este caracterizat prin
flexibilitate, spontaneitate, respect, empatie, încredere reciprocă, centrare pe sarcină. Participanții sunt
preocupați de rezolvarea problemelor de serviciu, se apreciază şi se respectă reciproc, nu acționează
pe baza unor "agende ascunse". Climatul defensiv este generat de lipsa de încredere reciprocă între
angajați, suspiciune, tendință de a-i domina şi controla pe ceilalți, tendință de securizare prin recurgere
la "agenda ascunsă" (una spun şi alta gândesc şi fac). Participanții sunt preocupați mai mult de
conflicte şi tensiuni decât de activitatea propriu-zisă, sunt manipulativi, blochează şi filtrează
informația şi încearcă să dobândească prin aceasta mai multă putere personală. Climatul de
comunicare depinde nu numai de natura organizației, ci şi de valorile şi tradițiile sale, de grupurile de
putere existente şi de relațiile dintre ele, de politicile manageriale, de gradul de rigiditate al rețelelor
de comunicare.
„Ceea ce contează cu adevărat sunt acțiunile voastre de zi cu zi, privite pe termen lung. (...)
Dacă investiți mereu in perfecționarea talentului de lider, rezultatul va fi o dezvoltare armonioasă,
realizată însă de-a lungul timpului, nu într-o singură zi” ne sfătuieşte Maxwell J.C.. (Maxwell J.C.
p.152. Totul despre lideri, atitudine, echipă, relații. Bucureşti: Editura Amaltea, 2005.)
Într-o organizație funcționează indivizi de proveniență şi factură diferită: origine socială,
biografie, opinii, idealuri, idei. Acestea îngreunează procesul de comunicare şi mai mult are loc o
pseudo-comunicare: “ (…) principalul obstacol al oricărei forme de comunicare (…) este pur şi simplu
de ordinul diferenței”. (idem)
În general, comunicarea dintre indivizi pleacă de la axioma că “lumea este aşa cum o văd eu”,
atitudine defensivă care se transformă într-o barieră de netrecut şi care poate avea rol funest în
organizație. În anii 50, Gibbs făcea distincția între “climat defensiv”- în care “ceilalți” sunt considerați
pericol pentru societate, obligând-o la autoapărare şi “climat deschis”- care asigură comunicarea
deschisă cu “ceilalți”, cu posibilitatea de a învăța din experiența şi opiniile celuilalt. Din cercetările
efectuate a rezultat că, în relativ multe organizații, domneşte un climat defensiv, care reprezintă un
obstacol pentru procesul de dezvoltare.
Misiunea managerului este de a impune colaboratorilor săi un stil de comunicare. Stilul depinde
de modul în care managerul reacționează la două condiții:
a) recunoaşterea propriei subiectivități - imaginea sa despre realitate este în proprii săi ochi o
imagine subiectivă, incompletă, deformantă sau singulară, de același ordin şi prin urmare comparabilă
cu orice imagine a realității;
b) asumarea poziției sale active - acceptarea faptului că subalternii săi funcționează într-un cadru
dirijat de manager, în vreme ce el însuşi, ca manager, acționează “fără şef”.
Performanța în muncă poate fi abordată la mai multe niveluri: individual, grupal, organizațional.
Pe lângă variabilele individuale care influențează performanța (aptitudini, competențe, motivație,
trăsături de personalitate, stare de sănătate) şi alte variabile organizaționale, de natură tehnică,
tehnologică şi de organizare a activității (echipamente, spațiu şi orar de muncă, tehnologii,
management, sisteme de stimulare etc.), comunicarea interpersonală şi organizațională este
considerată ca un factor important. Cercetările au arătat că feedback-ul, cunoaşterea rezultatelor
imediate şi finale ale activității proprii, are o influență pozitivă indiferent de sursa de la care provine
(organizație, şefi, colegi, sarcina în sine).
Comunicarea rezultatelor are un rol informațional şi
totodată motivațional: centrează atenția pe aspectele relevante ale sarcinii, orientează spre
comportamente dezirabile şi adecvate performanței; excesul de feedback poate deteriora performanța
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în timp ce deficitul poate duce la un comportament aleator şi ineficient. Nu toate aspectele comunicării
contribuie egal la performanță, aceleiaşi frecvențe a comunicării ascendente a doi angajați fiindu-le
asociate conținuturi diferite: unul furnizează informații utile deciziei, celălalt cere permanent
îndrumări.
Satisfacția în muncă este influențată şi ea de comunicare, aşa cum am arătat în paragrafele
precedente: cei care au acces la mai multă informație sunt mai mulțumiți, deşi au performanțe mai
slabe, deficitul de informație şi distorsiunea creează insatisfacție, mai ales atunci când este vorba de
informație utilă pentru muncă. Excluderea de la comunicare creează nu numai insatisfacție ci şi
nesiguranță şi tensiune emoțională.
Eficiența activității la nivel grupal depinde de natura rețelei (formală/informală) şi de structura
ei (restrictivă/flexibilă). Rețelele formale sunt destinate circuitului informațiilor necesare bunei
desfăşurări a activității şi, din acest motiv sunt şi restrictive: participanții au acces numai la acele
informații care le sunt indispensabile activității proprii şi colaborărilor implicate. Cu cât organizația
este mai ierarhizată, cu atât controlul fuxului informațional creşte. Rețele restrictive, prin faptul că au
circuite informaționale şi reguli de comunicare bine definite, au avantajul că permit o execuție rapidă
(principala rațiune a unității de comandă) şi nu lasă loc pentru deliberări, interpretări individuale.
Dezavantajul lor este legat de faptul că nu permit decât în mică măsură realizarea funcției expresive
a comunicării; au tendința de a genera stări de insatisfacție, tensiuni, opoziție, filtrări şi blocaje.
Funcționalitatea rețelelor nerestrictive, fie ele formale sau informale este afectată de lentoarea
difuzării mesajelor, de dependența transmiterii de caracteristicile individuale ale participanților
(motivație, interese etc) şi de tendința spre exces de informație. Avantajul lor constă în faptul că
satisfacția generată de accesul la informație măreşte coeziunea grupurilor şi loialitatea față de
organizație. Existența rețelelor de comunicare informală nu are numai efecte negative asupra
eficienței activității. Rezistența la schimbare poate fi contracarată promovând elemente ale schimbării
prin aceste rețele: credibilitatea informațiilor va fi crescută de asocierea lor cu sursele informale, iar
angajații vor accepta mai uşor persuasiunea şi vor adera la schimbările propuse.
Managerul competent nu comunică la întâmplare şi după bunul plac, ci conform unei strategii.
Acesta se supune unor norme de etică specifice, care se regăsesc în cultura organizațională, politica
organizației, etica individuală a managerilor. La nivel de organizație adoptă anumite strategii de
comunicare care să sprijine implementarea strategiei organizației. Toate aceste comportamente de
comunicare generează climatul de comunicare specific organizației, climat de care depinde
productivitatea şi capacitatea de schimbare a organizației, deci succesul acesteia. Etica este un concept
situațional complex, deci imposibil de cuprins în norme. Poate secretele condiției umane se află tocmai
în spatele complexității de ordin etic. Oamenii au nevoie, pentru a fi productivi, de un anumit standard
de etică, de morală. Oamenii au dreptul "să ştie"”şi "să nu ştie"” Comunicarea inoportună este o formă
de poluare psiho-socială. In societatea informatizată de astăzi problemele majore de etică sunt
concentrate în jurul relației omului cu informația. Cultura organizațională include valorile legate de
modul în care este tratată informația. Trei sunt elementele ce trebuie avute în vedere pentru a asigura
o organizație etică: primul priveşte informația necesară funcționării organizației, al doilea mijloacele
de strângere a informației şi al treilea modul de lucru cu informația.
Informația necesară organizației se află la confluența a trei surse: informația privind individul,
informația privind organizația, informația privind mediul în care funcționează organizația. Legat de
angajați, managerii au nevoie doar de acele informații legate de individ ce au relevanță pentru decizia
________________________________________________________________________________________
Chișinău, Republic of Moldova, April 16, 2021
121

International Scientific Conference “Research, Innovation and Development from the Perspective of the
Global Ethics”
________________________________________________________________________________________

pe care trebuie să o ia. A avea la dispoziție mai multă informație decât este nevoie poate perturba
procesul de decizie şi poate fi inoportun pentru individ. Un alt aspect: organizațiile trebuie să respecte
libertatea angajaților de a transmite informații din organizație către comunitate în spiritul
responsabilității lor sociale, dar în acelaşi timp ele trebuie să aibă o politică de protejare a informațiilor
cu care lucrează. O altă problemă care se pune este în ce măsură angajații trebuie să aibă acces la
informațiile strânse de către organizație despre ei.
Există anumite informații despre organizație de care societatea are nevoie, de exemplu cele
despre produsele acesteia , sau informații privind activitatea ei financiară, drepturile şi obligațiile ei.
Apare aici şi problema genului de informații pe care organizația are dreptul să le comunice despre
angajați în exterior, fără permisiunea acestora.
Organizațiile au nevoie pentru buna lor funcționare de anumite informații legate de comunitate,
de publicul larg, de concurență. Problemele care apar aici se referă mai ales la modul în care se culege
informația. Conducerea unei organizații trebuie să fie preocupată şi de etica scopului strângerii
informației, şi de etica modului în care aceasta se face.
Informația poate fi pierdută fără ca cel furat să-şi dea seama şi, în acest sens, securitatea
informației este mult mai dificil de asigurat. Organizațiile trebuie să-şi stabilească o politică clară în
legătură cu modul de lucru cu informația: cine are acces la informație, când să se deblocheze o anumită
informație şi când să se distrugă informația.
Prin modul în care comunică, managerul este o “reclamă” pentru el însuşi şi pentru organizația
pe care o reprezintă. Orice manager trebuie să aibă îndemânarea de a transmite cu competență mesaje
orale, şi de a şti să asculte pentru a citi informațiile. Îndemânarea de a vorbi în public şi de a asculta
cere studiu, exercițiu, vocație. În general, managerii dau mai puțină importanță deprinderii de a
asculta. Pentru o bună comunicare, ei trebuie să ştie să-l încurajeze pe vorbitor, astfel încât acesta să
atingă limita maximă a potențialului său comunicativ.
În “Știința rezolvării conflictelor” (Cornelius, Faire, Știința rezolvării conflictelor, Știință și
Tehnică, Bucuresti, 1996, p. 73) autorul adaugă: o bună ascultare este o abilitate fundamentală de
rezolvare a conflictului. Puțini oameni au calități de bun ascultător. Ascultarea activă înseamnă
acordarea temporară a propriului punct de vedere la punctul de vedere al partenerului. Câteva sugestii:
nu vorbiți despre dv; nu schimbați subiectul/subiectele; nu dați sfaturi, nu diagnosticați, nu încurajați,
nu criticați sau hărțuiți; nu vă gândiți la ceea ce veți spune; nu ignorați sentimentele celuilalt. Apreciați
ceea ce simte el din ceea ce nu spune, precum şi din ceea ce spune; urmăriți comunicarea nonverbală.
Lista sfaturilor mai cuprinde: nu pretindeți că ați înțeles ce vrea să spună dacă, de fapt, nu l-ați înțeles;
întrebați-l despre nevoile, preocupările, anxietățile şi dificultățile lui; confirmați că l-ați înțeles.
Parafrazați ideea principală: “Spui că vrei să…?”, “Spui că nu crezi că vei suporta o tensiune atât de
mare?”, “Te simți cu adevărat revoltat?” Deprinderile de a scrie , a citi şi a asculta condiționează
performanțele.
Managerii trebuie să urmărească permanent perfecționarea comunicării manageriale datorită
importanței ei crescânde în întreprinderile moderne.
Direcțiile de acțiune în acest sens includ:
 ameliorarea stilului de comunicare orală (vorbit şi ascultat) şi scrisă (citit şi scris);
 creşterea abilității în alegerea celor mai potrivite mijloace de comunicare;
 luarea în considerație a particularităților psihice ale partenerilor de comunicare în
funcție de sex, nivel cultural, deosebiri de limbă etc.
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Liniştea e de aur în conversație, pentru că celălalt este mult mai interesat de propria persoană.
Fiecare om are o dorință profundă de a fi ascultat, pentru că aceasta îl face să se simtă bine şi mai
important. K. Davis (K. Davis-Human Behaviour at work, Organizational Behaviour, McGraw-Hill
Book Company, New York, 1981) are câteva sfaturi pentru receptor:
1. să nu vorbeşti în acelaşi timp cu emitentul;
2. să-i creezi relaxare acestuia; (gesturi nonverbale se reflectă inconștient în comportamentul și
atitudinea celuilalt provocând o reacție)
3. să-i arăți că doreşti să-l asculți;
4. să nu te distrezi în timp ce vorbeşte; (asemeni uni copil mic ce se distrează și sare în sus în
timp ce mama îi spune lucruri serioase și importante)
5. să comunici neverbal cu el pentru a-l încuraja; (venind cu gesturi nonverbale pozitive
încurajezi interlocutor să susțină discuția și să detalieze informația )
6. să fii liniştit;
7. să-ți păstrezi calmul;
8. să nu critici; (critica după cum bine știm provoacă reacții de feedback negativ)
9 să pui întrebări; (a pune întrebări înseamnă că ești implicat, te interesează și deschizi mult
mai mult comunicarea)
Spre o concluzie. Chiar dacă organizațiile tind să devină niște organisme închise și
supererarhizate au în ele nu doar prin lucrul celor din resursele umane acele instrumente prin care
eficiența comunicării în cadrul organizațiilor să asigure o stare generală de bine tuturor. Atenția la
detalii, ascultarea interlocutorului, feedbackul și empatia sunt doar câteva din multele posibilități prin
care eventualele obstacole pot fi depășite.
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CONSTRUCTIVE-DECORATIVE TYPOLOGIES IN VERNACULAR ARCHITECTURE
IN MOLDOVA
Adnotare: Arhitectura vernaculară din Republica Moldova constituie o valoare artistică de
excepție a creației populare. Ocupând un loc de bază printre valorile culturale naționale, ea capătă
o dezvoltare tot mai largă, manifestându-se prin forme noi de realizare și organizare a ansamblului
gospodăriei țărănești. Cercetarea noastră se concentrează asupra descrierii particularităților
constructive și rezolvării plastice atât a ansamblului casei țărănești cât și a formelor arhitecturale
mici. Un interes aparte constituie informația ce relevă numeroase probleme de tipologie și
particularitățile structural-compoziționale ale decorului arhitectural. În final ținem să specificăm că,
sistemul constructiv-decorativ al casei și anexelor gospodăriei țărănești reprezintă una dintre cele
mai desăvârșite forme arhitecturale din creația populară. Ansamblul arhitectonic rural, împreună cu
anexele sale, ornamentica și plastica decorului arhitectural, alcătuiesc unul dintre cele mai expresive
și semnificative fenomene ale artei populare autohtone.
Cuvinte–cheie. arhitectură populară, tipologie, construcție, decor, ornament.
Abstract: The vernacular architecture from the Republic of Moldova constitutes an exceptional
artistic value of folk creation. Taking a basic place among the national cultural values, it acquires a
larger development, manifesting itself through new forms of realization and organization of the entire
villatic household. Our research focuses on the description of the constructive peculiarities and the
plastic solution of both the entire villatic house and the small forms related to the rural household. A
special interest constitues the information that reveals numerous typological problems and structuralcompositional particularities of the architectural decoration. Finally, we would like to specify that
the constructive-decorative system of the house and the annexes of the rural household represents one
of the most perfect architectural forms of folk creation. The rural architectural ensemble, together
with its annexes, the ornamentation and the plastic of architectural decoration, make up one of the
most expressive and significant phenomena of the local folk art.
Keywords: folk architecture, typology, construction, decoration, ornament.
Introducere
Arhitectura vernaculară din Republica Moldova a soluționat apariția și evoluția unor forme
constructive originale care constituie ansamblul compozițional al gospodăriei țărănești. Astfel,
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arhitectura rurală devine o valoare artistică de excepție a creației populare și reprezintă una dintre cele
mai impresionante forme materiale ale culturii tradiționale. Evoluând în timp și ocupând un loc de
bază printre valorile culturale naționale, arhitectura capătă o dezvoltare tot mai largă favorizând
crearea formelor noi și plastica decorului a ansamblului gospodăriei rurale. Acestea au contribuit la
determinarea aranjării structural-morfologice a elementelor compoziționale ale casei și tipologizarea
lor în baza anumitor criterii stabilite. În acest context arhitectura formelor mici marchează cele mai
de seamă spații ale habitatului uman. Cercetarea noastră se concentrează asupra descrierii
particularităților constructive și rezolvării plastice atât a ansamblului casei țărănești cât și a formelor
arhitecturale mici. Un interes aparte constituie informația ce relevă numeroase probleme de tipologie
și particularitățile structural-compoziționale ale decorului arhitectural și iconografia motivelor
ornamentale.
Structura casei, planimetria ei, segmentarea spațiului interior, decorația atât interioară cât și cea
exterioară, celelalte particularități ce o definesc în ansamblul, au evoluat în timp și cer o cercetare
continuă a problematicii. Mai mult decât atât, manifestările progresului tehnic, a apariției materialelor
noi de construcție și decorare, conduc la erodarea tradițiilor de edificare și împodobire a casei
tradiționale românești. Toate acestea pot duce în perspectivă la dispariția tradițiilor constructive, la
pierderea organizării structural-compoziționale a casei de locuit și încetarea aplicării elementelor
plastice decorative ce țin de aspectul estetic al locuinței tradiționale. Din aceste considerente tema de
cercetare este actuală, cere a fi studiată în ansamblu, aplicând metoda comparativă între toate cele trei
zone ale Moldovei.
Studiul literaturii existente la temă și cercetările noastre de teren, întreprinse în satele din
Moldova, a permis alcătuirea unui tablou complex în ceea ce privește arhitectura populară din întreg
teritoriu. Am căutat, pe cât posibil, să înțelegem profundele mutații contemporane ce se petrec în
realitatea social-culturală a satului din țara noastră. În acest sens ne-am oprit atenți asupra studierii
evoluției unor aspecte de cultură materială, dorind să înglobăm, într-un tot unitar, formele de expresie
tradiționale și formele noi, realizate în satul contemporan. Încadrarea formelor tradiționale în sistemul
nou de construcții ar duce la unitatea satului românesc din Moldova.
Particularități constructive și structural-compoziționale în arhitectura populară
Arhitectură rurală cuprinde edificiile arhitecturale construite în localitățile sătești din Moldova.
Din punct de vedere tipologic aici intră obiectele cu valoare artistică și etnografică printre care merită
să fie menționate: casele de locuit, anexele gospodărești (beciurile, porțile, împrejmuirea, fântânile
etc.) și alte tipuri de obiecte din mediul rural. Pe teritoriul Moldovei aceste edificii au apărut și s-au
dezvoltat timp de secole, elaborând cele mai valoroase tradiții în construirea și exploatarea edificiilor
rurale cu o tipologie destul de variată.
Avându-și rădăcinile în cele mai adânci orizonturi ale vieții spirituale, arhitectura populară a
dus atât la formarea unor tradiții și principii constructive, cât și la apariția și dezvoltarea formelor
arhitecturale. Formele constructive de bază din ansamblul construcției arhitecturale ale casei de locuit
sunt: galeria și foișorul, prispa cu colonetele și capiteluri, ferestrele, ușa, acoperișul cu streașină,
hogeacul și multe alte elemente constructive și decorative care o constituie.
Elementul de bază în ansamblul compozițional al fațadei casei țărănești îl constituie galeria (fig.
1). Anume ea marchează semantic trecerea din spațiul mare din afară în cel restrâns din interiorul
locuinței și este determinată de un număr de elemente strict determinate: prispă, balustrada și
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coloanele cu capiteluri. Prispa, atât din lemn cât și cea din piatră, constituie un soclu pe care se sprijină
galeria și este plasată de regulă de-a lungul fațadei principale. În dependență de relief și de organizarea
compozițională a casei, înălțimea prispei din lemn poate varia între 30 - 90 cm. iar lățimea 70 – 100
cm. În construcțiile de piatră înălțimea soclului prispei este de 50 – 60 cm., sau 200 – 250 cm., în
cazul când sub soclu este repartizat gârliciul beciului. Intercolonamentul dintre stâlpi deseori este
prevăzut cu balustradă, înălțimea căreia este de 70 – 80 cm. pentru cele de lemn. Parapetul de piatră
ajunge la înălțimea de 60 – 70 cm. și grosimea tăbliei de 5 – 8 cm. Aici lungimea panoului a fost
divizată în două părți egale între care a fost plasat câte un stâlpișor intermediar. Cercetările pe teren
au arătat că există mai multe tipuri de galerie: deschisă (când galeria este fără balustradă), închisă
(prevăzută cu balustradă), cu foișor (plasat între stâlpii centrali ai galeriei și ieșind în afara acesteia)
și închisă cu geamlâc (când întreg spațiul dintre cornișa acoperișului și balustradă este închis cu un
cadru de lemn în care se fixează sticla). Oamenii de la sat numesc asemenea galerii - verandă.
Unul dintre cele mai impresionante și elegante elemente prin proporțiile și decorația sa este
foișorul (fig. 2). El deține un loc determinant în aranjamentul compozițional al casei țărănești creând
un tip aparte al galeriei. Foișoarele pot fi clasificate în două tipuri: foișoare cu spațiu deschis și cu
spațiu închis. Ele pot număra de la două la șase coloane, însă se întâlnesc cazuri când foișorul nu
dispune de stâlpi de sprijin. În evoluția sa foișorul din piatră se diversifică în câteva tipuri de bază:
foișor fără prispă, foișor cu prispă și foișor cu soclul înalt. Cel fără prispă este cel mai modest, fiind
susținut de doi piloni și cu acoperiș în două ape.
Elemente esențiale fără de care nu poate exista nici o construcție de locuit sunt: ușa și fereastra.
În urma cercetărilor pe teren au fost depistate câteva categorii de uși: ușă în două canaturi, ușă în două
canaturi cu câte un cadru de lemn cu geamuri și tăblii de ambele părți și ușă în trei canaturi [2]. Din
repertoriul tipurilor vechi de ferestre sunt cele prevăzute cu obloane care serveau pentru protecție și
pentru reglarea pătrunderii luminii în interior. De regulă ferestrele sunt alcătuite în două și în trei
canaturi. Ele au o cercevea basculantă suspendată, cu ax fix de fereastră numită oberliht.

Fig. 1. Casă cu galerie din piatră. s. Butucenii (Orhei).
Foto V. Malcoci.

Fig. 2. Casă cu foișor. s. Caracusenii Vechi (Briceni).
Foto M. Livșiț.

Întregește ansamblul compozițional al casei învelitoarea sa cu cornișa streșinii și coama
acoperișului. Acoperișul este alcătuit din șarpantă, ce conține spațiul numit “podul casei”, și
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învelitoare din șindrilă, țiglă, tablă sau alte materiale. Pentru toate regiunile Moldovei distingem două
feluri de acoperiș: în două ape și în patru ape. Cel în două ape are două versante închise lateral. Acest
tip de acoperiș se întâlnește în centrul Moldovei, dar mai ales este dezvoltat în zona de sud a republicii,
specific acestei regiuni. Părțile laterale ale versanților acoperișului în două ape, adăpostesc un spațiu,
numit în literatura de specialitate timpan. Împreună cu cornișele ce îl mărginesc, timpanul formează
un element de formă triunghiulară numit fronton. Element esențial al frontonului este lucarna și
decorul pe care îl deține.
Elementul arhitectonic care întregește structura compozițională a casei tradiționale de locuit este
hogeagul. Această piesă lucrată în piatră nicăieri nu cunoaște varietatea morfologică și prestigiul pe
care îl deșine în Moldova. Expresia formei hogeagului amintește mai degrabă un turnuleț în patru, mai
rar în opt laturi, cu goluri pentru fum. Există câteva tipuri de hogeaguri, care se deosebesc prin formă
și fasonare. Cel mai simplu tip de hogeag este acela care reprezintă o piatră cu una sau două goluri
(pătrate, dreptunghiulare sau în triunghi) prevăzute pentru fum. „Căciula” hogeagului este prelucrată
în „horboțică” și conține trei sau patru elemente sculptate cu forme asemănătoare [1, p. 19]. Alt tip
de hogeag imaginează un element volumetric ce încoronează căciula. Acest element capătă diverse
forme, fie sub imaginea unui mugure, fie sub forma „coanelor de consacrație” sau sub reprezentări de
păsări (cocoș, hulub, uliu). Următorul tip de hogeag figurează o formă mai evoluată și mai
monumentală, reprezentând elementul central puternic avântat în sus. În acest caz urmărim diferite
variante de rezolvare, însă elementul central domină vârful căciulei iar alături de el, la cele patru
extremități ale sale figurează câte un element identic cu cel central dar mai reduse ca înălțime. Și mai
dezvoltată este forma următorului tip de hogeaguri, când căciula întreagă pare o dantelărie în piatră,
fiind migălos prelucrată și fasonată. Aranjamentul compozițional este simetric, exprimat prin cinci
detalii (sub formă de mugure, turle sau creste), simetrice ca formă și dimensiuni, elementul central
fiind plasat deasupra unui suport. Ultima variantă din registrul tipologic al hogeagurilor la fel ține de
tipul dezvoltat însă elementul central diferă după configurație de celelalte patru detalii compoziționale.
Concomitent cu evoluția configurației căciulii se dezvoltă și ferestruicile prevăzute pentru evacuarea
fumului. Ele capătă forme diferite și numărul lor se mărește ajungând până la trei orificii pe latură.
Efectuând o analiză comparativă între hogeagurile din zona de centru cu cele din regiunea de
nord a Moldovei, vedem o deosebire atât prin formă, fasonare cât și prin elementele constitutive. În
zona de nord, după formele arhitecturale, întâlnim două tipuri de hogeaguri: hogeaguri fără căciulă și
cu căciulă. Pe verticală aceste hogeaguri sunt împărțite în două sau trei registre, ornamentate cu
elemente geometrice sau imagini de păsări și animale. Cușma hogeagurilor reprezintă o piatră, baza
căreia înscrie un pătrat iar suprafața superioară imaginează configurația unei cruci simetrice, apărute
în urma decupării muchiilor laterale sub formă de piramidă răsturnată. Destul de rar întâlnim vârful
căciulei încoronat cu câte o sculptură în formă de pasăre.
În urma celor relatate observăm că hogeagurile din nordul Moldovei diferă de cele din regiunea
de centru prin configurația sa și prin dispunerea decorului ornamental. Dacă hogeagurile din regiunea
de centru sunt împodobite cu elemente spațial-volumetrice, atunci cele din regiunea de nord sunt
prevăzute cu elemente ornamentale dispuse pe toată suprafața disponibilă a hogegului. Numeroasele
exemple de hogeaguri își depășesc simpla formulă constructiv-funcțională, pentru a-și anexa,
deopotrivă în structură și în suprastructură, valori decorative și simbolice. Hogeagul poartă un caracter
simbolic aflat în însăși morfogeneza motivului, și care pare a fi păstrat înțelesuri arhaice.
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Construcții auxiliare și forme arhitecturale mici din arhitectura tradițională
Indiscutabil este faptul că casa constituie elementul principal din aranjamentul întreg al
gospodăriei țărănești. Există însă câteva construcții la fel de importante ce se încadrează organic în
sistemul socio-cultural de la sat și care asigură gospodăriei o amenajare ordonată și o rezolvare
structurală desăvârșită. Dintre aceste acareturi un loc important îi revine gârliciului beciului.
Importanța beciului în gospodărie determină și locul lui în planificarea ansamblului de construcții
necesare desfășurării vieții familiare. El este săpat în pământ și construit din piatră, deseori fiind folosit
sistemul de boltire. Amplasamentul beciului poate fi rezolvat diferit, în dependență de locul care-i este
rezervat sau de planimetria casei. El poate fi construit în ansamblul întreg al casei sau separat de ea.
Când beciul este plasat sub casă (de regulă sub foișor) soclul galeriei este foarte înalt iar scara de acces
spre intrare în casă este alăturată soclului. În cazul când beciul se află în imediata apropiere a casei,
acesta este repartizat de o parte sau alta a construcției. Acest mod de aranjare este cel mai des aplicat
și permite diferite variante de rezolvare a spațiului.
Dintre celelalte construcții auxiliare, fațada gârliciului se evidențiază prin elemente decorative
și procedee plastice de rezolvare și deține partea cea mai încărcată a decorului, fiind repartizat pe
fronton și pilonii gârliciului. Gârliciul beciului poate avea acoperiș în două ape, mai rar în patru ape,
cu coamă frumos traforată ce încununează silueta elegantă a construcției. Conform principiului
arhitectural-compozițional depistăm două feluri de fațade ale gârliciului: primul când fațada este
alcătuită din doi piloni de piatră, un planșeu cu fronton și cu ușă la centru și al doilea alcătuit dintr-un
perete cu un gol în centrul zidăriei prevăzut pentru ușă. Pentru zona de centru sunt specifice ambele
tipuri, dar pentru zona de nord sunt rezolvări doar pentru tipul doi.
Primul tip de fațadă prezintă pilonii împodobiți cu ornament geometric și frontonul cu rezolvări
compoziționale de rozete. La extremitățile frontonului sunt repartizate elemente sculpturale, deseori
imitând elementul mugurelui. Frontoanele din zona centrală pot avea formă triunghiulară, trapezoidală
sau semirotundă. Frontoanele de la nordul Moldovei au figurate în partea superioară niște elemente
arhitecturale volumetrice în formă de obelisc în configurație triunghiulară. Bogăția decorului este
completată cu imagini avimorfe și zoomorfe. Fațadele gârliciului de tipul doi sunt cele prevăzute cu
bucătării de vară sau cele ce au o proeminență sub formă de ante, care accentuează intrarea. Ansamblul
constructiv alcătuit din piloni și frontoane cu forme volumetrice, atribuie fațadei gârliciului
monumentalitate și proporționalitate arhitectonică.
Elementul ce întregește gospodăria țărănească și ambianța social-familială este gardul
(împrejmuirea). Dacă porțile prin configurația sa acordă o nuanță de monumentalism, atunci
împrejmuirea este mai scundă în decorație, în schimb ea întregește și delimitează gospodăria
țărănească, executând și funcții apotropaice. Ocolul ogrăzii identifică hotarul micro-spațiului sacru,
organizat și încărcat cu putere sacră, unde gospodarul cu familia sa își creează o lume după placul
gustului său. Gardul ca și poarta, era împodobit cu elemente pentru a spori efectul ocrotitor. Astfel
apar imagini apotropaice puternic stilizate în partea de sus a porților și a gardului.
Până spre sfârșitul sec. XX se mai întâlneau garduri împletite din nuiele. Erau cunoscute diferite
tehnici de împletitură: în rânduri, în cosiță, prin îndoire, fapt care acorda construcției un aspect estetic
corespunzător. Împletiturile din nuiele lungi așezate pe orizontală, în cununi, erau foarte puternice și
rezistente. Deasupra deseori gardul era acoperit cu “goz”, alcătuit din materiale nefolositoare de
materie vegetală. Cu timpul au fost folosite leațurile, scândura și apoi ștachetele. Leațurile erau
dispuse vertical formând niște tăblii. Când era aplicată scândura ea se așeza în fâșii suprapuse pe
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orizontală. În partea superioară uneori era așezat un acoperiș în două ape la fel din scândură pentru a
proteja tăbliile gardului de ploi. Gardul alcătuit din ștachete este prelucrat în partea superioară în trafor
silueta căruia amintește de chipul figurii omenești.
Odată cu utilizarea pietrei pentru construcțiile gospodăriei, meșterii pietrari au utilizat acest
material și pentru împrejmuirea ogrăzii, înlocuind gardul din nuiele. Cele mai timpurii împrejmuiri
din piatră erau ridicate din lespezi ajustate și așezate cu măiestrie și știință una peste alta. Mai târziu
apar compoziții cu desen de ajur, creat în baza aplicării blocurilor standarde de piatră. În prezent stâlpii
de lemn sunt înlocuiți cu cei din metal, iar tăbliile porților din lemn înlocuite cu tăblii din tablă. În
acest fel se pierde tradiția zidirii și de ornare a porților și gardurilor cu elemente de decor tradițional.
Din registrul arhitecturii formelor mici există o construcție ce nu lipsește din gospodăria
sătească. Anume fântâna constituie o amenajare utilitară, destinată să faciliteze dobândirea apei din
sol pentru necesitățile gospodărești. Ghizdul fântânii este alcătuit de regulă din piatră sau tuburi din
ciment, mai rar din bârne, care protejează golul propriu-zis. Prelungirea ghizdului deasupra solului,
împrejmuiește și îngrădește fântâna. Ghizdul poate fi pătrat în plan sau în formă de cerc, în cazuri mai
rare hexaedric. Fântânile pot fi cu cumpănă sau cu sul cu manivelă, mai rar cu roată. Pentru a proteja
pânza de apă, deasupra ghizdului este ridicat un acoperiș în două ape. Deseori coama acoperișului este
bogat ornamentată cu elemente traforate, în volum sau cu bolduri pe la colțuri.

Fig. 3. Fântână din s. Corpaci (Edineț).
Foto M. Livșiț.

Fig. 4. Hogeag din s. Brănești (Orhei).
Foto V. Malcoci

Putem încheia repertoriul acareturilor gospodăriei țărănești cu împletiturile de tot felul, foarte
mult folosite de țărani până în a doua jumătate a secolului XX. De la coșurile împletite și până la
vestitele pătule pentru păstrarea porumbului, aceste construcții erau folosite din plin pentru
satisfacerea diferitor necesități după gustul și plăcerea gospodarilor casei. La ziua de azi arhitectura
populară trăiește o epocă de transformări radicale legate de accelerarea ritmului urbanizării. Acest
contact schimbă radical aspectul arhitecturii populare, modificându-se atât prin formă cât și prin
conținut. Aceste transformări au dus la noi concepții în evaluarea planului casei, zidirea construcțiilor
auxiliare etc. Un rol nu mai puțin important este apariția materialelor noi în construcție. Acestea duc
la dispariția tehnologiilor tradiționale de construcție și chiar a unor anexe ale gospodăriei țărănești.
________________________________________________________________________________________
Chișinău, Republic of Moldova, April 16, 2021
129

International Scientific Conference “Research, Innovation and Development from the Perspective of the
Global Ethics”
________________________________________________________________________________________

Astfel, aspectul întreg al ogrăzii se modifică și duce la transformări de structură. Cu toate acestea,
arhitectura populară moldovenească rămâne a fi împodobită cu cele mai frumoase rezolvări plastice
în ornamentică și decor, constituind cununa comorilor noastre de la sat.
Concluzii
Arhitectura populară constituie o sinteză, cu caracteristici de producție materiala și spirituală,
ce favorizează apariția operelor de creație artistică. Astfel, arhitectura tradițională ca artă și creație a
imaginației, este total îndatorată creatorului, evoluând prin unicate, produse individuale și originale,
meritul principal al materializării lor aparținând activității mașterului popular. Acesta a dat dovadă de
abilitatea de a sintetiza influențele artistice ale timpului, asigurând originalitatea arhitecturii naționale.
Varietatea tipologică a caselor țărănești în cadrul unei perfecte unități de stil reprezintă însușirea
fundamentală a arhitecturii populare moldovenești. Importanța funcțională a arhitecturii țărănești, în
special în domeniul funcțional estetic, a făcut ca de-a lungul timpului să i se consacre termeni stabili
și bine definiți.
Înțelegerea deplină a casei tradiționale românești necesită, pe lângă aprecierea proporțiilor
armonioase ale construcțiilor ca atare, cunoașterea decorului. Simțul decorativ al poporului român,
manifestat cu atâta strălucire în toate domeniile artei populare, este prezent și în ornamentarea caselor
țărănești. Studiul arhitecturii, efectuat pe o perioadă îndelungată de timp, duce la concluzii interesante
cu privire la condiționarea lui de mediul natural, de ocupații, de stadiul dezvoltării tehnicii la un
moment dat, de schimburile culturale, diferențiate în decursul timpului. Practicarea anumitor ocupații,
legate în mare măsură de același mediu înconjurător, a determinat, de asemenea, modul de organizare
a gospodăriei și locuinței. Modalitatea de organizare a caselor țărănești, a fost din totdeauna în
concordanță cu peisajul local, cu ocupațiile de bază practicate în timp, marcate de originalitate și
funcție estetică care în corelație perfectă cu cea utilitară formează un tot unitar etnocultural.
Caracteristicile locuirii din trecut se prelungesc până în zilele noastre în locuirea populară.
Civilizația rurală este cea care perpetuează un mod de viață aflat în afara istoriei, în care omul mai e
încă aproape de condiția sa mitico-folclorică. Existența unor modele acceptate, reluate mereu cu puține
inovații semnificative, explică marea persistență a formelor. Creațiile arhitecturale sunt anonime și
mai degrabă un produs al colectivității decât opere individuale. Chiar dacă există meșteri la care se
apelează la construcția casei, ei nu fac decât să perpetueze modelele tradiționale. Meșterii populari
reiau aceleași tipuri acceptate de comunitate, doar adaptându-le condițiilor particulare ale fiecărei
gospodării țărănești.
În final ținem să specificăm că, sistemul constructiv-decorativ al casei și anexelor gospodăriei
țărănești reprezintă una dintre cele mai desăvârșite forme arhitecturale din creația populară.
Ansamblul arhitectonic rural, împreună cu anexele sale, ornamentica și plastica decorului arhitectural,
alcătuiesc unul dintre cele mai expresive și semnificative fenomene ale artei populare autohtone.
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ONTOLOGICAL ASPECTS IN THEORY AND PRACTICE OF EDUCATION
Abstract: This paper elucidates the application of philosophical discourse in the analysis of issues
related to education and teaching, approached in its ontological aspect. The idea of the article is
suggested by permanent searches with pedagogical interest, oriented in determining some teleological
and technological approaches, in the analysis of the intellectual and moral development of man and
his integration in the social system. We come to conclusions about the topicality of enriching the
educational process within an integral education system with philosophical reflections, because only
in such a way, it can respond to emerging challenges of local and global scope.
Keywords: philosophy, education, teaching, ontology of education and causation, causality,
functionality, social determinism.
Adnotare: Prezenta lucrare elucidează aplicarea discursului filosofic asupra analizei problematicii
referitoare la educație și învățământ, abordată în aspectul ei ontologic. Ideea articolului este
sugerată de căutări permanente cu interes pedagogic, orientate în determinarea unor abordări cu
caracter teleologic și tehnologic, în analiza dezvoltării intelectuale și morale ale omului, integrarea
lui în sistemul social. Venim cu concluzii despre actualitatea îmbogățirii procesului educațional în
cadrul unui sistem integral de învățământ cu reflecții filosofice, pentru că doar în asemenea mod,
acesta poate să răspundă provocărilor emergente de anvergură locală și planetară.
Cuvinte – cheie: filosofie, educație, învățământ, ontologia educației și a învățământului, cauzalitate,
funcționalitate, determinism social.
Educația îl însoțește pe om pe parcursul tuturor epocilor istorice. Corelând cu procesele sociale,
din cele mai străvechi timpuri ea nu și-a pierdut importanța nici în contextul actual. Ba mai mult,
educația devine o prioritate a zilelor noastre. Grație învățământului și educației putem spune despre
om că se naște de două ori: o dată - ca individ biologic, iar a doua oară - ca ființă capabilă să valorifice
________________________________________________________________________________________
Chișinău, Republic of Moldova, April 16, 2021
131

International Scientific Conference “Research, Innovation and Development from the Perspective of the
Global Ethics”
________________________________________________________________________________________

a cel tezaur cultural de care dispune societatea. Realizarea acestor obiective pune problema unor
abordări cu caracter filosofic, determinarea unor aspecte ale problemei date în sens concret axiologic.
Din perspectiva procesului educativ actual putem identifica următoarele probleme:
- Axiologia mecanismelor de piață;
- Toleranței, pluralismului și a varietății culturale;
- Încrederea între popoare și a colaborării lor pașnice;
- Utilizarea largă a mijloacelor de comunicare în masă (a computerului, internetului),
democrației și respectării legislației;
- Conceperea culturii ca valoare fundamentale și a coexistenței umane;
- Universalismului în aspectul gândirii planetare și a cele locale în același timp;
- Formarea conștiinței național-statele și a cele continental-mondiale;
Aceste sunt elemente constructive a acelei realități în care există omul. Ele, în mod inevitabil,
au impact asupra educației sau în cel mai direct mod, pot deveni terenul activității educaționale. Este
oportun să abordăm educația, care îl pregătește pe om de posibila pierdere a propriul "Eu", de
influențele culturii de masă și a microlumii, educație pentru care este primară macrolumea, educația
în care omul se realizează pe sine - atât inițiatorii procesului (educatorii), cât și cei care sunt educați.
Este firesc faptul, că problemele reflecției filosofice, cu caracter educativ, luate multiaspectual,
trezesc interes din partea cercetătorilor. În practica contemporană de cercetare s-a stabilit o abordare
structural - funcțională, în raport cu problemele învățământului, care încearcă să o realizeze în aspect
metodologic.
În acest sens, vorbim despre căutări permanente cu interes pedagogic orientate în determinarea
unor caracteristici esențiale teleologice și tehnologice ale procesului de învățământ, în analiza
dezvoltării intelectuale și morale a omului, integrarea lui în mediul social și aprecierea rolului
sistemului de învățământ în acest context.
Funcția metodologică a filosofiei, în raport cu știința pedagogică, se manifestă prin elaborarea
unui sistem de principii și metode generale de cercetare, care capătă forma unui fundament teoretic,
bazat în egală măsură pe conștientizarea practicii precedente și pe elaborarea unor paradigme în
filosofia educației și teoria învățământului.
Grație unor circumstanțe istorice, multe din cele, care au fost acumulate în domeniul dat, nu au
fost valorificate până la urmă. Astăzi, la o nouă etapă de dezvoltare a științei pedagogice, în condițiile
când, ea încearcă să conștientizeze orientarea personalizată a învățământului, apare necesitatea de a o
aborda și prin prisma problematicii ontologice.
Ontologie - cuvânt, care provine din limba greacă. "Ontos" - înseamnă existență, "Logos" cuvânt, lege, știință, rațiune, raționament. Prin urmare, ontologia-este învățătura despre existență.
Concepția ontologică a educației - nu este o invenție a gândirii pedagogice contemporane.
Abordarea educației și în general învățământului, ca o modalitate de existență a copilului, ca proces
natural, care se manifestă printr-un mod de viață, liber, în care fiecare act de învățare și instruire,
educație și autoeducație să fie pătruns de esențe, valori și scopuri care rezultă din anumite obiective
personale, are la bază importante premise filosofice și tradiții pedagogice. Concepțiile cu caracter
teoretico-științific, deseori îi face pe cercetătorii din domeniu să treacă peste viața omului în aspectele
ei cotidiene, peste psihologia personalității, care este unicală și irepetabilă și orientarea în acest aspect,
la pedagogia vieții, pedagogia Existenței. Abordând probleme cu caracter pedagogic, ca regulă, ne
bazăm pe știința pedagogică, care îl evidențiază pe Om în general, iar procesul de educație îl
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construiește pe repere teoretice prestabilite. Știința pedagogică ca și orice domeniu științific, fixează
fenomenele tipice, care se repetă, sugerându-le caracter de lege, unicul vector de abordare a
problemelor cu caracter pedagogic.
Pedagogia luată în aspectul ei științific l-a plasat pe om în centrul unor studii, care ușor sunt
comparabile cu cele, pe care le realizează științele exacte. Rațiunea, în acest context devine o
prerogativă, atât a teoriei pedagogice, cât și a practicii educative. În realitate însă, omul autentic nu
întotdeauna se înscrie în algoritmele acestei pedagogii, pe care tradițional o considerăm științifică.
Viața este o reflectare a realității pedagogice, presupune existența subiectului, care activează, iubește,
crede suferă, aspiră. Mai mult ca atât, oamenii sunt unicali și irepetabili și fac parte, la rândul său,
dintr-un sistem unical de valori, scopuri, necesități, dorințe ș.a.m.d.
Aceste lucruri sunt valabile și pentru pe subiecții procesului educativ, dar și pentru cei care sunt
supuși acestui proces. Analizând aceste probleme, trebuie să pornim de la premisa kantiană despre
aceea, că știința ca o mare realizare a omenirii (modalitățile) ei de abordare a lucrurilor este strict
limitată. Viața spirituală, experiența metafizică a omenirii din spusele lui Friedrich Nietzsche, se află
în afara acestor hotare.
În filosofie noțiunea de om este o categorie abstractă, care fixează generalul, anume el este
obiectul de studii al științei pedagogice. Dar dacă ne limităm doar la aspectul general, atunci riscăm
să nu-l observăm pe omul concret - cea mai importantă și necesară valoare a societății și culturii, omul
ca imanență a progresului. Acest lucru poate fi numit drept proces de obiectivare a subiectului (luat
în aspect existențialist). Anume aceasta, în opinia noastră, este domeniul de reflecție și scopul
pedagogiei existenței în aspectul ei ontologic.
Abordând problema delimitării sferelor și posibilităților pedagogiei devine sugestivă formula:
"Pedagogia în temeiul său este științifică, iar ca manifestare practică - artă". În lumina acestei formule,
profesionalismul educatorului vine ca o corelație a cunoștințelor teoretice și a artei realizării lor.
Prin urmare, abordările cu caracter gnoseologică - științific în teoria și practica educației, trebuie
completate de cele ontologice, existențiale, în care pulsează viața spirituală a copilului, în care este
suflet, este loc pentru existența metafizică și filosofică. În aceasta constă perspectiva dezvoltării
procesului educațional - ca teorie și practică, ca fenomen luat în aspectul lui pedagogic și sociologic.
Anume în lipsa unor astfel de abordări, noi vedem cele mai importante lacune a pedagogiei precedente.
Dar înainte de a ne aprofunda în analiza aspectului ontologic a educației și învățământului este
important să ținem cont de următoarele repere:
1. Învățământul - este un fenomen, un sistem pentru care este caracteristic existența unor calități
invariabile proprii lui, luate în integritatea sa cât și fiecărui din componentele acestuia. Este vorba
despre - mobilitate, dinamicitate, variabilitate, capacitate de adaptare, integritate.
2. Sistemul de învățământ este contradictoriu, prin urmare, dialectic. În primul rând, el trebuie
să se manifeste printr-un grad înalt de adaptibilitate în raport cu schimbările social-economice din
societate, în același timp, să fie stabil, să nu fie supus unor influențe de moment, să nu balanseze dintro extremitate în alta ca esență pedagogică. În al doilea rând, sistemul de învățământ are menirea să
asigure continuitatea concepțiilor și paradigmelor educaționale, având un rol prognostic, asigurând
pregătirea tinerilor pentru viață.
3. Sistemul de învățământ trebuie să se manifeste ca o integritate, chiar dacă componentele lui
se caracterizează prin diferențiere și variabilitatea. Integritatea bazată pe ideea asigurării continuității
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învățământului, este confirmată de practică - anumite carențe în funcționarea unui component sau
altuia în cadrul acestuia poate avea impact negativ asupra sistemului în întregime.
4. Funcționarea sistemului de învățământ trebuie să se focuseze pe ideea - că nu este o structură
închisă și strict centralizată, chiar dacă este determinat din punct de vedere etnic, economic, cibernetic
ș.a.. El trebuie să fie deschis capabil pentru autocogniție, reflecție, îmbogățire cantitativă și calitativă,
transformări permanente în corespundere cu acele schimbări care au loc în societate.
Care este esența aspectului ontologic în educație? Baza metodologică a oricăror abordări sunt
noțiunile cheie sau categoriile. În acest context, evidențiem următoarele: "Existență umană", "Om",
"Educație".
„Existență umană” - reflectă viața unui om concret, luată în toată plinătatea ei, inclusiv
corporală și sufletească, cea spirituală împreună cu motivele, scopurile, rezultatele activității și
urmările posibile ale acesteia, cu unele necesități conștientizate și neconștientizate, tendințe și
doleanțe. Aceasta nu este doar o viață aici și acum, dar și niște posibilități vitale, care se manifestă
sub formă de premise și experiență socio-individuală.
"Educație" .Nu poate fi concepută doar ca influență și ca formare. Aspectul pedagogic al
acestei noțiuni include activitatea comună a tuturor subiecților procesului educativ, orientată în
crearea, susținerea, reproducerea acelor condiții, care contribuie autodezvoltării, autorealizării,
autoeducației. Din această perspectivă, autoeducația este o autodezvoltare gestionată de individ, atunci
când el cu forțele proprii, bazându-se pe anumite condiții materiale, pe experiența de viață, pe suportul
și competența educatorului și a altor subiecți a procesului educațional, în măsură maximal posibilă se
realizează pe sine însuși. Abordarea ontologică concepe educația de fapt, nu ca pe o pregătire pentru
viață și nici pentru exercitarea unui anumit rol social, ci ca o modalitate a existenței, o
autosustenabilitate a personalității, orientată către sine.
Educația nu poate avea scopuri exteriorizate. Omul educat - este omul capabil să se
autodezvolte, să se autorealizeze și să se autoeduce. El nu neapărat trebuie să corespundă unor anumite
standarde sau unor anumite idealuri, el trebuie să corespundă propriului "Eu", să fie într-o armonie cu
el. Acest tip de existență umană (luată în context ontologic) poate fi numit Adevăr existențial.
Delimitările teoretico-gnoseologice sunt focusate în temei pe noțiunea de personalitate,
pedagogia existențială își modelează concepția bazându-se pe categoria "om". Această noțiune
reflectă nu numai contextul social, dar și alte multiple aspecte de existență a individului - natural,
spiritual, istoric, cosmologic ș.a.
Așa dar, specificul abordării ontologice în educație - este accentul pe înțelegerea reciprocă a
subiecților participanți la acest proces. Acest lucru este evident prin faptul, că existența umană luată
în integritatea sa, în deschiderea pentru trecut, prezent și viitor nu poate fi contemplată, adică studiată
prin intermediul metodelor științifice. Ea poate fi, din cuvintele lui Martin Heidegger, doar înțeleasă
și concepută. Iată de ce aspectul ontologic în educație și învățământ trebuie să se focuseze pe ideea
elaborării unor tehnologii de înțelegere, esența cărora constă în tendința permanentă de înțelegere a
altor și de sine, de orientarea către cultura unui dialog continuu.
Destinul multiplelor concepții pedagogice, metodologice poate fi determinat nu numai prin
actualitatea lor, dar și prin intermediul unui șir de factori de natură psihologică, sociologică, metodică.
Care sunt, în acest context, "mecanismele" și căile de valorificare a abordărilor ontologice în practica
educației?
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Primul - ține de un anumit nivel de pregătire filosofică a educatorului. Pentru cei ce
împărtășesc conceptul ontologic, axarea pe principiile filosofiei antropologice este o necesitatea
stringentă. Acest lucru este un element indisolubil al pregătirii lor profesionale. Antropologia este un
domeniu de reflecție filosofică despre esența omului, locul și predestinarea lui în cadrul sistemului
social, cultural, cosmologic.
Al doilea - elaborarea și valorificarea nu numai a metodologiei și metodicilor de înțelegere,
ci și a ideii propriu-zise de concepere (înțelegere) a lucrurilor. Este vorba nu de înțelegerea unor
cazuri și procese particulare, ci de concepere a modului de existență. Înțelegerea în contextul educației
nu are un scop bine determinat, grație faptului că nu există om, pur și simplu supus procesului
educațional ca un fapt împlinit. Cel ce este educat, el însuși un proces de dezvoltare și schimbare
continuă. În acest context, scopul suprem al înțelegerii este valorificarea existenței autentice a
persoanei supuse procesului educațional și acelor căi unicale de actualizare a tuturor posibilităților ei.
Al treilea mecanism este legat de restructurarea învățământului pedagogic - pregătirea
psihologică a educatorului. Acest volum de cunoștințe din domeniul psihologiei reprezentat prin
teorii raționaliste despre psihică ca o însușire a materiei înalt organizate, pentru realizarea ideii
înțelegerii și a dialogului, nu este suficient. În acest context, știința psihologică trebuie să abordeze
problemele psihicului uman din perspectiva cauzelor activității lui, sugerate nu atât de realitatea
obiectivă cât de cea subiectivă. Este vorba de formularea unor principii care ar sta la baza evoluției
psihologiei descriptiv-umaniste.
Al patrulea - cel mai important mecanism, care constă în asimilarea metodologiei
aspectului ontologic legat de dialog. Dialogul în contextul educației - nu este doar un mijloc
relațional, ci conceperea modalității de existență și coexistență. Realizarea dialogului comportă
soluționarea multor sarcini cu caracter educațional, iar în sens larg al cuvântului, poate fi declarat
drept scop al educației.
Mai mult ca atât, în contextul temei abordate, vom încerca să evidențiem principala semnificație
a dialogului, care ne permite să-l analizăm în calitate de cel mai important tip de comunicare
pedagogică, care corespunde modului de existență a tuturor subiecților procesului instructiv. Dialogul,
din perspectiva problematici analizate în lucrare, nu este o discuție orientată în stabilirea adevărului.
El este o mișcare direcționată de la adevăr către înțelegerea reciprocă. Adevărul - este punctul inițial
al dialogului, așa numitul "teritoriu de acord reciproc". Prin urmare, părțile tind să se înțeleagă să
pătrundă în sensul existenței. Așa dar, dacă scopul discuției, polemicii este adevărul, atunci scopul
dialogului este înțelegerea reciprocă și conceperea lumii. În acest sens, dialogul niciodată nu se
epuizează, el se transformă într-un mod de existență a omului printre alți oameni. Este o modalitate
de existență a oamenilor la diferite trepte de organizare socială.
Dialogul în educație- nu este o modalitate de soluționare a unor sarcini cu caracter pragmatic,
el are un scop bine determinat. Realizarea lui înseamnă soluționarea, în același timp a multor obiective
educaționale- înțelegere reciprocă, abilitatea de a asculta și a fi ascultat, grija și toleranță. Dialogul nu
este doar modul de cogniție reciprocă, ci modul de existență și coexistență a educatorului și a celui
supus procesului educativ, unde lipsește înstrăinarea reciprocă între cei încadrați în el.
Valorificarea dialogului, ca o modalitate a existenței cere eforturi spirituale consistente a
participanților la acest proces, în special din partea educatorului. Procesele educaționale,
învățământul ca modalități de existență a omului la etapele evoluției lui timpurii, luate din perspectiva
aspectului metodologic, rezidă în ideea, precum că învățământul este un proces integru de formare și
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dezvoltare a personalității, imanent valorificării de către ea a unor norme, morale, însușirea de
asemenea, a diferitor tipuri de informație. Pe de altă parte, această noțiune, trebuie analizată prin
prisma aspectului complementar - este vorba de educație. Abordarea complexă a problemei date,
necesită utilizarea a acestor două noțiuni: "învățământ" și "educație", sensul cărora trebuie să
recunoaștem, nu întotdeauna este clar specificat în literatura de specialitate, având momente de
tangență. În același timp, este important să identificăm semnificația fiecăruia din ele.
Vorbind despre "educație" presupunem sau procesul de formare a personalității, însușirea de
către ea a acelor abilități comportamentale și a normelor sociale caracteristice societății date sau
rezultatul acestui proces - omul propriu-zis educat. "Învățământ" - procesul de însușire și rezultatul
de valorificare de către om a conținutului unor aspecte culturale concrete, căpătarea unor cunoștințe
și abilități, utilizarea lor. Este interesant faptul, că semantica cuvântului "education" (de la
lat."education" - educație, creștere, cultivare), în limba engleză are aceiași semnificație - cuprinde
întregul proces de valorificare de către om a culturii societății, care presupune în același timp:
educație, dezvoltarea capacităților, căpătarea abilităților cognitive și culturale ș.a. Deseori aceste
noțiuni se utilizează în dependență de context.
Îmbinarea de cuvinte "philosophy of education" înseamnă în traducerea din engleză "filosofia
învățământului". Institut social, care își ia obligațiunea să contribuie substanțial la valorificarea
tinerilor, în sensul cel mai larg al cuvântului (sistem de învățământ). Noi vom utiliza această noțiune
pentru desemnarea unui proces integral și complex de modelare a omului în creștere.
Esența acestei noțiuni, este analizată de unul din clasicii filosofiei analitice R. Pitere în lucrarea
“Etica și învățământul’’. În opinia sa învățământul presupune o transmitere premeditată cunoștințelor
cu adevărat valoroase prin intermediul unor metode acceptabile din punct de vedere moral. Sunt
importante ideile lui cu referire la învățământ ca realizare a personalității. În acest sens, un om
inteligent și instruit trebuie să dispună de următoarele abilități:
-să opereze cu un anumit volum de informații care are la temelie un sistem de noțiuni sau
categorii și să nu se limiteze doar la operarea cu cunoștințe fragmentare și deprinderi izolate;
-să țină cont de anumite standarde și norme, pe care le-a utilizat în cadrul unor abordări de
concepere a lumii;
-să posede o proprie poziție cognitivă prestabilită-capacitatea de a utiliza cunoștințele dintr-un
anumit domeniu într-un context mai larg de percepție a lumii, abilitatea abordării unor probleme
particulare care rezultă din generalități( de exemplu: cunoașterea unor probleme de ordin social,
arhitectural, istoric, comunitar ș.a.)
Suntem solidari cu cercetătorii, care abordează procesul de învățământ ca o penetrare a
personalității pe terenul socio-cultural comunitar. Din această perspectivă, omul este activ, este în
ascendentă pe calea cogniției, elaborează și perfecționează propriul sistem de modelare a lumii, pe de
altă parte, personalitatea încadrată într-un anumit mediu social devine parte componentă a acestuia,
acceptându-i normele, obiceiurile, deprinderile, valorificând modelul respectiv al lumii (al comunității
în particular).
Procesul dialogului personalității cu mediul social este marcat și de faptul că, ea acumulează
experiență în cadrul activității, contemplează realitatea, dezvoltă imaginația - fapt care, în final,
dezvoltă gândirea abstractă, crearea căreia este în esență o prerogativă a învățământului. Formarea și
dezvoltarea culturii individuale pe terenul cultural al societății este obiectul de cercetare a filosofiei
învățământului. Așa dar, sistemul de învățământ este un fenomen complex și multiaspectual al vieții
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sociale. Este un sistem care mediază personalitatea și cultura. Din această perspectivă putem evidenția:
sistemul tradițional și alternativ de învățământ.
În opinia noastră, formarea unei personalități libere, mature din punct de vedere moral și
spiritual, capabilă să ducă cu sine povara pentru destinele societății este oportunitatea unui sistem de
învățământ care să întrunească integral, atât trăsături ale învățământului tradițional cât și particularități
a celui alternativ, pentru că nu există încă nicio doctrină "corectă și unică posibilă", niciun anumit gen
de educație - instruire - învățare exprimat printr-un anumit sistem de învățământ, care ar asigura
interpretarea ne eronată a unor valori și poziții vitale, a unor oameni sau grupuri de oameni.
În asemenea situație devine imperioasă o alegere logic - raționalizată a ideilor și doctrinelor
filosofice din tezaurul teoretic, care ni l-a oferit trecutul și perioada actuală de timp, care trebuie
valorificat în permanență. Mai mult ca atât, crearea unor noi sisteme de învățământ, trebuie să țină
cont nu doar de abordări metodologico-filosofice, ci și de tendințele obiective de dezvoltare a
societății, pentru care analiza problemelor prin prisma faptului ce există și ce ar trebui să existe în
sfera reproducerii și a unor transformări calitative a resurselor umane în aspect socio-economic, sociocultural și moral este deosebit de important.
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THE ROLE OF CONCEPTS OF IMAGINARY AND MENTALITY IN THE
RECONSTRUCTION OF THE PAST AND THE DESIGN OF THE FUTURE
Abstract: This article analyzes the evolution of the theoretical-methodological framework of the
concepts of imaginary and mentality in the modern and contemporary era, highlighting their role in
the reconstruction and interpretation of the past and the design of the future. Also, the specificity of
the mentality from a structural aspect is approached by reference to the transformational social
circuit, in terms of resistance, adaptation and / or integration. The author reiterates the importance
of researching the phenomenon of the collective mentality in the context of the contemporary world,
whose transformation is determined by the very transformation of the dominant mentality.
Keywords: mental, social representations, value crisis, history of mentalities, transformation.
Adnotare: Acest articol analizează evoluția cadrului teoretico-metodologic a conceptelor de
imaginar și mentalitate în epoca modernă și contemporană, evidențiind rolul acestora în
reconstituirea și interpretarea trecutului și proiectarea viitorului. De asemenea, este abordat
specificul mentalității sub aspect structural prin raportare la circuitul social transformațional, în
termeni de rezistență, adaptare și/sau integrare. Autorul reiterează importanța cercetării fenomenului
mentalității colective în contextul lumii contemporane, a cărei transformare este determinată de
transformarea însăși a mentalității dominante.
Cuvinte cheie: mental, reprezentări sociale, criză valorică, istoria mentalităților, transformare.
Introducere.
De-a lungul istoriei dezvoltarea omului și a civilizației a fost strâns legată de nivelul educației
și calitatea procesului de învățământ, de specificul mentalității și de gradul de dezvoltare a culturii,
abordate atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv cu perspective de extindere spre nivelul global.
Fiecare individ, fiecare colectivitate, fiecare popor se caracterizează prin constituirea și dezvoltarea
propriei mentalități și culturi, care-l creionează și definesc ca o entitate distinctă. Mentalitatea
reprezintă felul particular de a gândi al unei persoane sau al unei colectivități, care influențează
semnificativ modul de percepere a realității și de raportare față realitățile trăite, într-un context
geografic, istoric, educațional și civilizațional bine delimitat. Comunitățile istorice care s-au succedat
de-a lungul timpului nu numai au săvârșit fapte și au creat instituții, ci au acumulat, conservat și
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transmis un „bagaj mental”, sub formă de amintiri, concepții, valori, idealuri, norme, obiceiuri și
tradiții. Din aceste considerente, cercetarea mentalităților colective reprezintă un pas esențial în
reconstituirea trecutului, în cunoașterea și înțelegerea lumii contemporane, a mecanismului de
funcționare a acesteia, care va permite în cele din urmă proiectarea viitorului în încercarea de a o
transforma. În cele ce urmează ne propunem analiza evoluției cadrului teoretico-metodologic al
conceptelor de imaginar și mentalitate în epoca modernă și contemporană, concepte înrudite, dar
diferite ca semnificație. De asemenea, vom aborda specificul mentalității colective sub aspect
structural în contextul infrastructurii sociale transformațional, în termeni de rezistență, adaptare și/sau
integrare, precum și importanța cercetării fenomenului mentalității colective în contextul lumii
contemporane, ce oscilează între valoare și nonvaloare, evoluție și stagnare, previzibilitate și
spontaneitate, progres și regres.
Evoluția cadrului teoretico-metodologic al conceptului de imaginar în epoca modernă
Caracterul complex și eterogen al mentalităților, presupune judecăți de valoare, comportamente,
reprezentări, atitudini variate deosebite ca origine și durată, ceea ce face ca conceptul de mentalitate
să nu poată fi clar definit și explicat, indiferent de precizia cuvintelor folosite de istoricii aventurați în
efortul de a reliefa substanța mentalităților. Unii dintre aceștia, fiind determinați de lipsa de precizie
și de insuficiențele conceptului, au renunțat la “mentalități” ca la un termen depășit, și au preferat
terminologii alternative consacrate de alte științe ale umanului, așa ca “imaginar”, “reprezentări ale
imaginarului”, “istoria reprezentărilor”. Totuși, deși imaginarul este un concept aflat în proximitate
cu mentalitatea și într-o strânsă legătură cu aceasta, ele nu sunt identice ca semnificație. În esență ,
consideră istoricul român, Lucian Boia, imaginarul „constituie o realitate independentă, dispunând
de propriile sale structuri și de propria dinamică și poate fi folosit ca un barometru foarte sensibil al
evoluției istorice” [1], oferind posibilitatea de a trasa o punte dintre trecut și prezent și de a descifra
viitorul. Valoarea imaginarului este enormă, el este „fondul lumii”; el „atrage” și integrează în sine
lumea reală, devenind factorul dinamic al mentalității colective.
Aspirația descoperirii umanului, reliefată prin analiza modalităților de manifestare a mentalului
sub formă de structuri, imagini, identități, alterități, viziuni despre timp, viață, moarte, societate,
univers, etc. a existat dintotdeauna, dar traseul urmat de-a lungul timpului a fost anevoios și
contradictoriu. Acest fapt este demonstrat și de apariția tardivă a cuvântului mental (abia pe la mijl.
sec. al XIV-lea), și a derivatului acestuia — mentalitate (mentality), introdus de către englezi, în
vocabularul filosofic în 1691. În sens general, prin mentalitate se înțelege ansamblul de structuri
mentale și moduri de gândire ale unei colectivități, ce include orientări de valoare, predispoziții și alte
patternuri culturale latente, comune [2], care au în conținutul lor idei, valori, scheme
comportamentale, reprezentări sociale și moduri de a fi, „latențe difuze” ce exprimă realități sufletești
ale unui popor [3]. În sens restrâns, termenul desemnează ansamblul de orientări intelectuale și
morale, cognitive și afective, specifice unei colectivități, mentalitatea exprimându-se prin opinii,
atitudini, criterii valorice, credințe, deprinderi și reprezentări specifice. Imaginarul social este
rezultatul viu al unor combinări dintre anumite sinteze culturale, sociale și istorice cu o serie de
mentalități ale timpului. Toate conținuturile imaginare - reprezentări, imagini, vise, mituri, utopii,
reprezintă stratul profund al conștiinței colective, ce își pun amprenta asupra tuturor manifestărilor
sociale și istorice. Drept urmare, imaginarul social devine aspectul activ și creator al mentalității
colective.
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Din aceste considerente, este argumentată necesitatea abordării teoretico-metodologice a
imaginarului, care în viziunea lui L. Boia „este un produs al spiritului” din care se hrănesc „modul
nostru de cunoaștere a lumii, rațiunea noastră și știința noastră”. În acest sens, constatăm faptul că
specificul dimensional al constituirii imaginarului trebuie abordat din perspectiva factorilor care l-au
determinat corespunzători circumstanțelor sociale specifice fiecărei etape istorice. Astfel, în
antichitate, imaginarul ca formă incipientă de manifestare a mentalului, apare ca un depozit al tuturor
imaginilor și reprezentărilor situate la nivelul conștiinței colective, o conștiință care reflectă o altfel
de realitate, uneori chiar o imagine deformată a realității, aceasta cu scopul de a o face acceptabilă,
inteligibilă sau suportabilă, mai ales în momentele când rațiunea își conștientiza propriile limite; mai
apoi, în evul mediu, perspectiva mentalului fiind influențată de teocentrism și revelație, ca formă de
cunoaștere, în virtutea căreia orice formă de manifestare spirituală depindea de grația divină, iar
imaginea trecutului era, în mod fundamental, de inspirație biblică, celebrând gloria divină și actele
oamenilor inspirați de Duhul Sfânt, pentru ca, în cele din urmă, gânditorii Renașterii să lanseze ideea
căutării adevărului, nu prin raportarea la Revelația creștină, ci prin experiența și observația asupra
lucrurilor și a faptelor din istoria omenirii. Așadar, odată cu Renașterea omul devenea o minunăție,
iar rațiunea - cea mai nobilă sursă a gândirii și a vieții. Din acel moment, adevărul trebuia evaluat
rațional.
Începând cu epoca modernă perspectiva mentalului este determinată de problema metodelor
de cunoaștere (empirismul și raționalismul), problema naturii și libertății umane (iluminismul) și
tendința de redescoperire a imaginarului trecutului ca loc de refugiu din existența tragică actuală
(romantismul), asupra cărora au reflectat gânditorii acestei perioade. Polarizată pe existența umană,
pe comentarii despre materie-spirit, trup-suflet, originea vieții, intervenția divină etc filosofia
secolului al XVII-lea a încercat să explice condiția umană, dar fără a nega pe existența lui Dumnezeu.
Spre exemplu, filosoful raționalist, René Descartes (1596-1650), recomanda oamenilor de știință să
nu se ocupe de domeniile în care nu s-ar putea distinge adevărul de eroare, acceptând în același timp
că în lume și în univers există mistere, adevăruri neverificabile prin experiență. În același timp,
analizând detaliat caracterul uman, unii filosofi descopereau o latență a instinctelor distrugătoare. În
acest sens, Blaise Pascal (1623-1662) a observat că stările de conștiință umană dețineau o funcție
importantă, evidențiind dorul de independență al omului, opusă stării de dependență față de divinitate.
Fragilitatea și neputința ființei omenești (considerată metaforic o trestie, cea mai firavă din natură,
dar o trestie care gândește) a însemnat în spirit pascalian așteptarea anxioasă, care alunecă spre
preocupări mărunte, aparent seducătoare [4]. Pascal a descris omul ca pe o creatură, căzută dintr-o
originară stare de perfecțiune, deghizată în minciună, orgoliu și necunoaștere, o brută, o rătăcire, un
haos, o ființă care se găsește într-un eșec permanent. În aceeași ordine de idei, Baruch Spinoza (16321677), a realizat un inventar al pornirilor negative ale ființei umane, iar Thomas Hobbes (1588-1679),
pomenea de Homo homini lupus est! Susținând necesitatea construirii Statul puternic, care să nu
permită oamenilor să distrugă legăturile sociale și politice, cedând instinctelor și relelor pasiuni. Omul
este lup pentru om, de aceea trebuie o mână forte care să-l strunească la supunere.
Așadar, unghiul de vedere din care oamenii secolului al XVII-lea începeau să privească istoria
nu mai pornea de la religie, ci de la societate. Rolul principal în istorie îl capătă evenimentele umane,
diferențiate de religie, fundamentale pentru reconstituirea istoriei întâmplărilor politice, militare,
culturale, adică profane. Lumea nu mai reprezenta un univers de valori, ci un univers de fapte, supuse
unei înțelegeri raționale. În noua viziune, care se strecura în mentalități, universul era imaginat ca un
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soi de mașină, unde nu există absolut nimic de luat în considerare, decât aspectul și mișcările părților
sale. (R.Descartes) [5].
La începutul secolului al XVIII-lea cosmogonia biblică și stricta ierarhie a creaturilor
terestre lăsa loc unui „lanț al ființelor” în care, spunea Bouffon, omul se poziționează într-o “clasă a
animalelor.” Secolul Luminilor a schimbat radical viziunea despre condiția umană, iar empirismul a
deschis calea analizei omului, prin raportare la circumstanțele istorice, economice, sociale etc. Din
acest moment, corpul și mintea umană, funcționau după propriile legi, fiind emanate, de undeva,
dintre “pliurile” creierului. Totodată, în secolul al XVIII-lea raționaliștii au inclus istoria într-o altă
logică, în care faptele Bisericii erau condamnabile, iar epocile de exaltare a rațiunii au fost puse sub
semnul pozitivului. Istoria umană, pentru a deveni știință, a fost despărțită de legendă, pretinzând că
se folosește de mărturii sigure, de idei clare, venite de la oameni învățați și demni de încredere. Tot
în această perioadă Montesquieu și Voltaire afirmau cu certitudine că de-a lungul timpului există o
evoluție care duce la progres, unul lent, deseori amenințat, dar ferm.
Mai târziu, în secolul al XVIIII-lea, Voltaire a înaintat ideea că există o istorie a gîndirii, a
spiritului, despre care, mai târziu, G.Duby spunea că nu ar fi decât o istorie a mentalităților specifică
diferitor epoci. În acest sens, deistul Voltaire, și, mai ales, materialiștii atei, au realizat o relectură
filosofică, literară, politică a moștenirii trecutului. Începând cu 1750 progresul era descris ca o mișcare
ascendentă a timpului uman, spre un timp al plenitudinii, în care toate exigențele vor fi împlinite, iar
pentru ca aceasta să fie posibil se accentua rolul educației în ascendența omului ca personalitate. Drept
rezultat, trecutul, în învelișul său religios, era abordat ca o eră a prejudecăților și a obscurantismului,
o piedică în calea cunoașterii și civilizației. Adevărurile creștinismului, au fost supuse unei aspre
critici intelectuale, fiind înlăturate de biruința Rațiunii umane. Gândirea occidentală, dar și
iluminismul a început să devalorizeze miturile, imaginația simbolică, considerate superficial erori și
falsități, un refugiu al ignoranței. Totuși erau și cei care conștientizau că prin revelația mitică
umanitatea putea ajunge mai repede la adevărurile esențiale, decât ar aștepta să fie descoperite de
rațiune. În acest sens, Montesquieu afirma: Ciudat lucru! Nu rațiunea este cea care face lucrurile
rezonabile… și aproape niciodată nu ne îndreptăm spre ea prin ea. Tentația iluministă a evacuării
dogmatismului religios, dar și a miturilor, credințelor, riturilor tradiționale, puse sub stigmatul
ignoranței, nu a însemnat o dispariție a acestora din mentalitatea populară și din acțiunea perseverentă
a Bisericilor creștine în susținerea adevărurile lor imuabile[6].
O reacție aprigă contra iluminismului a venit din partea romanticilor, care au lansat o nouă
concepție despre creștinism, despre mitologii și valorizarea acestora. Aceștia pledau pentru
schimbarea culturală și mentală a lumii prin refugiul în trecut, dar un trecut redescoperit, mai ales
medieval, unde cele mai tragice momente puteau trece drept fapte de eroism. Alt refugiu romantic era
cel al exotismului, mai ales mirajul Orientului, retragerea în sânul naturii mirifice, și, nu în ultimul
rând, evaziunea în imaginar, mai ales în registrul fantastic. În prima jumătate a secolului al XIX-lea
romantismul a însemnat revolta împotriva standardizării vieții, descoperind valoarea diversității
umane. În același timp el a alunecat de la excentricitatea ego-ului individual spre cea a ego-ului
colectiv, ceea ce s-a soldat cu accentuarea unei vanități colective, izvor al șovinismului și al
rasismului. Plus la aceasta, romanticii au reconsiderat valoarea miturilor, invocându-le drept izvor al
culturii umane, susținând că orice filosofie sau știință care le ignoră, nu poate fi decât superficială [7].
Unul dintre dintre primii cercetători ai miturilor dionisiace a fost romanticul german Friederich
Creuzer (Symbolik und Mythologie der alten Völker (1810-1812), a cărei cercetare a fost continuată
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de Fustel de Coulanges (1830-1889), cu o rafinată analiză a izvoarelor literare, beletristice, istorice
și juridice, a profilat imensa legătură dintre credințele religioase și instituțiile antice: „Dacă vrem să
definim cetățeanul din timpurile antice prin atributul său esențial, trebuie să spunem că era… cel
căruia îi era îngăduit să ia parte la cultul exercitat în cetate…Religia stabilea între cetățean și cel
străin de cetate o diferență profundă și de neșters” [8].
Așadar, spre sfârșitul veacului al XIX-lea deși au existat încercări de decriptare și înțelegere a
misterioasei lumi grecești și o cunoaștere structurală comparativă a comunităților istorice umane,
totuși prejudecățile și lipsa de profunzime în analiza fenomenelor religioase și-au păstrat adânc
amprenta. Interesul romanticilor pentru particularitățile comune sau specifice ale oamenilor și ale
societăților, ale diversităților culturale, sociale și naționale părea să deschidă calea unei istorii
complexe în secolul al XIX-lea. Totodată, prejudecățile filosofice și științifice au lansat o direcție
greșită în analiza mentalităților, dat fiind faptul că romanticii, fiind interesați de mecanismul trupconștiință, au lansat ideea, care predomina și în medicina romantică, că, nu numai trupul, ci și sufletul
se…"neantizează".
Reconsiderarea conceptelor de mentalitate colectivă și imaginar social în epoca
contemporană.
În epoca contemporană, deși filosofia a rămas tributară unei tradiții a secolului al XVII-lea care
înțelegea imaginația ca o activitate producătoare de ficțiuni, ce își găsește legitimitatea, potrivit lui
Wunenburger [9], în domeniul artelor, regăsim și condițiile care au asigurat un climat intelectual
favorabil unei noi orientări, care valorizează imaginile și reorientează cercetările către domeniul
imaginarului. Romantismul, simbolismul și suprarealismul au avut, în acest sens, un rol important în
promovarea imaginarului, suplinind astfel, relativa lipsă de interes din domeniul filosofiei [10].
Organizarea științifică a lumii, profețită de părintele pozitivismului Auguste Comte (17981857), reîmpărțea istoria în trei faze: teologică, metafizică și pozitivă, cea din urmă însemnând domnia
unei noi religii, cea a Științei, cu "veșnicele" sale adevăruri [11]. A. Comte susținea că cercetarea
trebuie să se sprijine pe fapte ale experienței, pe legile științifice și sugerând necesitatea de a renunța
la căutarea absolutului. După ce, cu un secol în urmă, filosofia se separa cu pași încrezători de teologie,
în secolul al XIX-lea, pozitivismul înainta cerința separării științei de filosofie, interzicând
interpretările de ansamblu asupra omului și a universului în reflecția științifică. Drept rezultat
“catehismul pozitivist” a dominat gândirea științifică modernă, având pretenția de înlocuire - în toate
domeniile cunoașterii - a teologiei și metafizicii cu abordarea științifică. Ipotezele științifice ale
savanților au asociat materia și forța, ignorând spiritul și declarând că inutilitatea ipoteza unui
Dumnezeu ce putea fi supus unei observări minuțioase.
Principala paradigmă științifică modernă a fost reprezentată de un pozitivism sec, o cauzalitate
rigidă și o deosebită fascinație a progresului continuu. Natura umană era interpretată pornind de la
starea animalică. În acest sens, Darwin concepuse omul drept produsul superior al unui proces
mecanic evolutiv, de la forme inferioare către cele superioare. Teoria sa susținea că, în vremuri
străvechi s-a produs o ruptură dintre acea ființă primitivă și mediu, șansa sa unică de salvare fiind să
se transforme în om. Legile evoluției ar presupune ieșirea din “nebuloasa primitivă” pentru a se
ajunge, prin adaptare și selecție, la o “ordine rațională”, prin analogie cu Cosmosul și planeta, care ar
fi trecut de la ciorna dezordinii spre capodopera universală. Paradoxal, din perspectivă evoluționistă,
toate aspectele vieții ar trebui înțelese pornind de la om. Aceeași idee a fost reiterată și de Marx, care
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susținea că “anatomia omului ne oferă o cheie pentru înțelegerea anatomiei maimuței.” La rândul său,
Engels, afirma că la început a fost…. munca, cea care a transformat maimuța în om. Natura l-a creat
pe om, omul pe sine și tot el are menirea să supună natura în folosul său. Cu alte cuvinte, Marx și
Engels au susținut că ar putea fi posibilă o lume a armoniei om-natură, dar o armonie originală,
înțeleasă ca o dominare a naturii prin știință, idee care și astăzi domină mințile multor savanți [12].
De la mijlocul secolul al XIX-lea, mișcarea istoriografiei era determinată de noile tendințe
științifice, marcate de ascendența științelor experimentale. Conduita umană a devenit centrul
preocupărilor antropologiei, sociologiei și psihologie, care înaintau ca exigență științifică identificarea
și analiza doar ceea ce este rațional, observabil și experimentabil. Datorită influenței pozitivismului
raționalist și laicist rațiunea era considerată singura cale a cunoașterii, iar iraționalul, identificat cu
anormalul sau patologicul, nedemn de a fi explorat a fost determinat să rămână în afara tuturor
științelor. Pozitivismul a fost vulgarizat și depășit sub forma scientismului, intolerant și demolator,
care prezenta știința și tehnica ca perspective radioase ale umanității. Timpul pozitivismului, cu
prelungirile sale scientiste, l-au inspirat pe chimistul, Marcellin Berthelot, să afirme că lumea de
astăzi e fără mistere. O pură iluzie. Drept consecință, aceste prejudecăți au făcut ca lumea vechilor
culturi antice, egiptene, grecești, romane, dar și lungul Ev Mediu să fie tratate superficial, prin
metodele analogiei, până la mijlocul secolului XX, când a fost pusă în discuție dimensiunea profundă,
mentală și rituală a culturii grecești.
Așadar, la începutul secolului XX, componentele mentale importante ale trecutului, imaginile
simbolice, miturile, utopiile, ceremoniile, riturile vechi și noi au fost lăsate fără ezitare în brațele
religiei, considerată de științele laice drept falsă cunoaștere, obscurantism etc. Din perspectiva
pozitivismului, realitatea istorică părea simplă, liniară, schematică, logică, segmentată în unități
spațiale și temporale, epoci, evenimente legate de la cauză la efect. Abia din al treilea deceniu al
secolului XX au înaintat o nouă concepție asupra istoriei umane, ca fiind un univers pluridimensional,
dificil de înțeles. Drept rezultat, pe lîngă delimitarea frontierelor iluzorii ale epocilor istorice, au fost
evidențiate constantele conștiinței umane, elementele perene (imagini, gesturi, concepții etc) care se
repetă în forme și experiențe noi de la o perioadă la alta. Se descoperea, astfel, istoria mentalităților,
a cărei caracter inteligent era de necontestat, centrat pe o înțelegere mai subtilă, mai nuanțată și de
aceea mai aproape de adevăr, a trecutului istoric. „A ridica o problemă, susținea Febvre, este
începutul și capătul oricărei istorii. Nu punem probleme, nu avem istorie, ci narațiuni, compilații."
Nu mai este posibil ca istoricul să se așeze la microscop și să privească „fapte fabricate pentru el
de o providență milostivă" [13]. De asemenea, dacă la început, opera de artă a fost tratată doar ca un
document în ochii istoricului francez G. Duby, treptat acesta i-a dezvăluit un mod specific al
omului de a dialoga cu existența cotidiană. În cele din urmă, cercetătorul care a acordat mai
multă atenție moștenirii de forme de care beneficiază fiecare generație și a conștientizat rolul
imaginilor mentale în receptarea și interpretarea, atât a operei de artă, cât și în înțelegerea realității,
a ajuns să folosească tot mai des, termenul de „imaginar", decât de „mentalitate", remarcând „partea
imaginarului în evoluția societăților umane" [14].
Altfel spus, istoria mentalităților are incontestabil meritul umanizării istoriei, prin faptul că a
arătat legăturile efective dintre trecut și prezent, că a scos puternic în relief rolul reprezentărilor
mentale în viața omenirii, că a elaborat concepte noi și fructuoase, ca cel de model cultural. Prin
asemenea realizări mereu îmbogățite de cercetarea contemporană, istoria mentalităților se
distanțează de psihologia popoarelor, ca și de intellectual history încă nehotărâtă între istoria
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ideilor și istoria socială; cu aceasta, din urmă, relațiile sânt mai complexe, deoarece istoria
intelectuală poate semnala ceea ce istoricul trebuie să știe, anume progresele făcute de gândire
în lumea în care trăiește el, precum și progresele făcute de istoria artelor și a literaturii în
descifrarea relațiilor dintre operă și societate. Or, „astăzi istoricii mentalităților regăsesc
validitatea acestor întrebări, altădată neglijate, cu siguranță pentru că, renunțând la proiectul
unei istorii totale, ei pun problema articulațiilor dintre opțiuni intelectuale și poziții sociale la
nivelul segmentelor sociale bine delimitate, respectiv la nivelul individual". Ajungem, astfel, la o
nouă istorie care nu explică totul, dar care dezvăluie aspecte nebănuite din viața predecesorilor
și, prin comparație, din viața noastră. Se dezvăluie, cu siguranță, o nouă față a trecutului: „spre
deosebire de istoricul economiilor și al societăților care restituie numai ce a fost, istoricul
mentalităților și al ideilor are drept obiect nu realul, ci modurile în care oamenii îl gândesc și
îl transpun" [15].
Mentalitatea colectivă și imaginarul social ca punte dintre trecut și viitor.
În cercetarea istoriei, care, în viziunea lui N. Iorga, „ne prezintă oamenii feluriți ai timpurilor
deosebite” [16], factorii politici și economici se raportează, în ultimă instanță, la om și la mentalitatea
lui. Or, ceea ce constituie principala preocupare a cercetării noastre este istoria „faptelor și suferințelor
acestei ființe sălbatice, violente, brutale, bune, nobile, liniștite, ale acestei ființe pătate și pure, care e
noi înșine” [17]. Plus la aceasta, pe parcursul dezvoltării societății umane factorii economici, deși nau fost niciodată ignorați ca factori determinanți ai progresului socio-tehnologic, ei au rămas totuși la
periferia scenei istorice, ca simple decoruri, care nu participă decât indirect la acel proces de
dezvoltare, schimbare și transformare a societății umane ca entitate globală. În susținerea acestui fapt,
Georges Duby, istoric francez, specializat în istoria socială și economică, menționează că „o societate
nu se explică numai prin fundamentele sale economice, ci și prin reprezentările pe care și le face
despre sine”. Istoricul propune, de asemenea, realizarea unui studiu a modelelor culturale, a sistemului
de valori dintr-o colectivitate sau societate, pentru a înțelege cum evoluează viziunea oamenilor despre
realitate, despre social. G. Duby, împreună cu Robert Mandrou, pentru a marca distanța față de
„istoria germană a spiritului" — care urmărea idei fără trup — și de istoria ideilor - care se
oprea numai la producțiile raționale, fără să ia în considerare afectivitatea, și la elaborările
individuale, fără să investigheze curentele intelectuale — au ales termenul de mentalitate[13]. Putem
spune mai multe lucruri despre un popor, susține G. Duby dacă facem analiza riguroasă a atitudinilor
oamenilor și grupurilor față de căsătorie, familie, față de menținerea și desfacerea ei, față de copil și
copilărie, față de muncă și instrucție etc.
Constituirea, modelarea și consolidarea mentalității este dependentă, pe lângă epoca istorică,
aria geografică, religie, dezvoltarea economico-socială, de gradul de pregătire și de cultură dobândit
la nivel individual și colectiv. Odată ce a fost dobândită, mentalitatea se modifică mai lent, în raport
cu alte însușiri. În acest sens, Le Goff susține că mentalitatea se schimbă cel mai lent în cadrul unei
societăți, ritmul transformărilor acestora diferă de ritmul transformărilor care au loc în alte sfere ale
societății. Datorită acestui fapt, transformările care au loc în infrastructura societății întâmpină
rezistențe, întârzieri și decalaje, însă, în cele din urmă, constată autorul, mentalitățile sunt silite să se
adapteze transformărilor din infrastructura socială. În același timp, transformările din infrastructură
se conformează cu mentalitatea principalelor atitudini care se manifestă într-o societate. Această
rigiditate privind transformarea reiese din faptul că mentalitatea reprezintă un sistem de imagini și
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reprezentări, iar elementele acestuia sunt strâns solidare și coerente. Mentalul colectiv are la suprafață
emoții trecătoare, spre profunzimi structuri mentale mai stabile, iar în profunzime cadrele cele mai
rezistente la schimbare. Astfel, rolul principal, în reconstituirea trecutului și în proiectarea viitorului,
îl dețin ideile, stările de spirit, mentalitățile colective, căci „în ciuda miopilor sau a interesaților care
nu văd ori nu vor să vadă decât factorul material al acțiunilor sociale, stările de spirit sunt acelea care
domină totul” [18].
Spre exemplu, în comunitățile multietnice individul intră în contact cu diverse culturi care îi
sunt străine, întâmpinând anumite dificultăți în procesul de stabilire a relațiilor interumane și de
integrare socială. Aceasta se datorează faptului că, modul de derulare a relațiilor interetnice este
influențat de mai mulți factori, cum ar fi: scopul și interesele, normele și sistemele de valori ale
actorilor implicați, contextul economic, geografic, cultural, educațional, politic în care se derulează
interacțiunile etc., iar hotărâtoare pentru inițierea unor astfel de relații sunt schemele cognitive,
convingerile care stau la baza elaborării sistemului de așteptări față de celălalt, un „Alter” generalizat,
respectiv stereotipurile etnice și reprezentările sociale. Reprezentările vizează un depozit comun de
cunoștințe și informații sociale, pe care oamenii le împărtășesc sub formă de „teorii” ale sensului
comun și, plecând de la acestea, construiesc realitatea socială. Reprezentările sociale permit actorilor
sociali să dobândească anumite cunoștințe și să le integreze într-un cadru coerent cu funcționarea lor
cognitivă și cu valorile la care aceștia aderă. De asemenea, reprezentările sociale joacă un rol
important în definirea identității personale și de grup, compatibile cu sistemul de norme și valori
socialmente și istoric determinate. Astfel, reprezentările permit indivizilor sau grupurilor să se situeze
în câmpul social, să se exprime și să acționeze în raport cu alții. Prin cunoașterea și înțelegerea
principalelor reprezentări ale semenilor noștri, a acelor ansambluri de imagini, mituri și simboluri,
care definesc raportarea acestora la realitate, suntem în general, mai dispuși să acceptăm și să tolerăm
diferențele ce ne separă. În consecință, cercetarea imaginarului, ca factor dinamic al mentalității
colective, poate duce la o mai bună înțelegere a diferențelor culturale, la identificarea unor valori
comune, la creșterea gradului de solidaritate socială și la construirea unui viitor sustenabil.
Fiecare epocă istorică s-a caracterizat printr-un anumit tip de mentalitate: mentalitatea erei
sclavagiste, mentalitatea feudală, mentalitatea capitalistă, mentalitatea comunistă, mentalitatea
societății informaționale. Altfel spus mentalitatea reprezintă un model mental, o stare de spirit,
specifice unui anumit timp istoric, iar fiecare etapă istorică reprezintă o tablă ierarhică de valori ce
constituie un ghid și un stimulent al activității creatoare a omului, dar și nucleul dur al mentalităților.
Valorile sunt filtrul informațiilor normative și atitudinale și, odată schimbate, valorile economice,
estetice, sociale, apare schimbarea mentalităților, a dorințelor, a aspirațiilor și a obiceiurilor. Drept
rezultat, în perioada contemporană, trăim, cu regret, într-un timp de criză, când actualitatea și relevanța
principiilor și valorilor care compun obiectul eticii sunt supuse îndoielii. Leonardescu consideră, că
în perioada contemporană, binele și răul, virtutea și viciul, dreptul și datoria, în fine toate ideile ce se
credeau necesare, neschimbătoare, sunt chemate a-și arăta titlurile înaintea experienței […]. Se pare
că omenirea nu se conduce numai de o idee, de o lumină; ea stinge în fiecare epocă, în fiecare seară,
lumina de care s-a servit [19]. Gh. Bunescu, la rândul său, este convins că nu mai putem interpreta
lumea ca o „armonie perfectă și nici ca un ocean de ordine cu (doar) insule de dezordine, ci ca un
ocean de dezordine în care insulele de ordine apar prin efortul cunoașterii și creației umane” [20].
Astfel, criza contemporană evidențiază o criză a modelului moral, iar industrializarea a dus la
adâncirea continuă a crizei, nu numai în domeniul valorilor morale, culturale, spirituale, ci și în alte
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domenii: al mediului, al resurselor, al sănătății, al alimentației, al educației etc. [21]. Cercetările în
domeniu vin să evidențieze caracterul sistemic și continuu al crizei valorilor culturale ale secolului
XXI, ale cărei manifestări principale, care reies una din cealaltă, sunt: dominarea unui stil de viață
numit consumarism, care se referă la acumularea egoistă și superficială de produse, cunoscută și sub
numele de materialism economic, ce distruge individualitatea și afectează societatea; deprecierea
valorilor general-umane în raport cu cele economice, ce inspiră treptat oamenilor o idee simplă și
ușor asimilabilă: totul se vinde și totul se cumpără; degradarea relațiilor interumane ca rezultat al
instaurării unei competiții acerbe de înavuțire, dominate de cultul lăcomiei și îmbogățirii 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,
criza de valori; descreșterea nivelului formării generale a societății și a intelectului personal, în
condițiile în care școala nu se mai preocupă de progresul cunoașterii și de educarea noii generații, ci
produce competențele necesare pentru viitoarea competiție economică; viziunea egocentrică a omului
în relația sa cu natura, și distrugerea biosferei și creșterea riscului declanșării catastrofei ecologice
globale; deprecierea conceptelor ”onoare”, ”demnitate”, ”politețe”, ”generozitate”,
”recunoștință”, precum și degradarea valorilor familiale. Plus la acestea, sistemul mondial de
publicitate și marketing, rețelele de distribuție internațională a filmelor, ziarele și revistele cu circulație
universală, televiziunile prin cablu și prin satelit, Internetul, și, mai ales, rețelele de socializare,
reprezintă actualmente canale de comunicare la nivel global, prin intermediul cărora are loc
transmiterea indirectă, mediată și transformată a informației care transpune omul contemporan într-o
altă „realitate”. Aceste instrumente mediatice nu asigură contactul direct dintre subiectul cunoscător
și fenomene, evenimente, oameni cu obiecte de cunoaștere, ci furnizează imagini procesate în
studiouri și redacții, capabile să transporte mesaje suplimentare, subliminale, sugestive, manipulative,
ce ascund interese comerciale sau ideologice. Toate acestea determină specificul mentalităților
colective ce se constituie și se dezvoltă în contextul disoluției și compromiterii valorilor;
comportamentului consumerist; renunțării la valorile familiei și la cele identitare și acceptării altor
modele de viață, a mediului sociocultural în care individul încearcă nu să se integreze, ci mai degrabă
să se lase asimilat.
Concluzii.
Așadar, într-o societate care produce pentru a consuma și creează pentru a produce, întâlnim
omul consumator, dependent de elementele materiale din jurul său. Într-o astfel de societate valoarea
lucrurilor suferă o alterare, din cauza aceluiași caracter de consum al lor. Într-o astfel de societate
trebuie conștientizată necesitatea revederii priorităților, reconsiderării sistemului de norme și principii
ce reglementează comportamentul, activitatea și viața umană. O astfel de societate, derutată de atâtea
standarde duble, trebuie să se sprijine pe un pilon al valorilor autentice, ca nucleu dur al mentalităților
colective flexibile și autonome. Or, astăzi omul aspiră să se elibereze de orice constrângeri, să evadeze
din realitatea imediată și să se transforme într-o versiune a sa imaginabilă: fie prin ascensiune
spirituală, cunoaștere, fie prin puteri supranaturale și supraomenești, fie prin sfințenie sau regresie
către natura primordială. În acest sens el caută sprijin fie în imaginile trecutului, prin exaltarea
începuturilor (nostalgia vârstei de aur), fie în proiectul unui viitor purificat (ideologii seculare). Prin
urmare, ajungem la constatarea faptului că în ultimii ani, curiozitatea umană s-a reorientat spre
fenomenele și tipurile de experiență paranormale, onirice și abisal-psihologice. Drept rezultat, la
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nivelul produselor de larg consum vehiculate prin intermediul mass-mediei se atestă o atenție tot mai
sporită în raport cu fantasticul și neobișnuitul ceea ce a dus la formarea unui anumit tip de
contracultură a iraționalului. Cu cât reprezentările, visele, miturile și utopiile, deși multă vreme
marginalizate, au început să intre în zona de interes a specialiștilor din diverse domenii cu atât
imaginarul revine în forță pentru a-și lua o spectaculoasă revanșă. Cu alte cuvinte, în perioada
contemporană, privirile cercetătorilor se centrează din nou spre investigarea imaginarului, fiind dispuși a-i
recunoaște acestuia rolul istoric activ, legitimitatea intelectuală, mult timp refuzată, și ponderea pe
care acesta îl are în toată existența umană, pentru întreaga reconstituire a trecutului și modelarea
responsabilă a viitorului. Or aceasta înseamnă, trasarea punții dintre trecut și prezent și proiectarea
unei societăți deschise spre schimbare și inovare în care se investește în educația noilor generații de
cetățeni, în vederea creării unui mediu sănătos de formare și cizelare a personalității acestora, prin
cultivarea valorilor comune și transformarea mentalității, prin conștientizarea valorii sinelui în ecuația
totalului și a responsabilității sociale prin anularea de sine și coparticiparea activă la reformarea și
dezvoltarea comunității.
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INTRODUCTORY GUIDELINES IN THE RESEARCH OF TYPOLOGICAL PRINCIPLES
OF ANALYSIS OF BOOK ILLUSTRATIONS FOR STORIES
Abstract: The analysis of book illustrations involves a classification of images and subjects
reflected through them. Studying the editions of story books, we notice that they have a special history
of classification and editing in various forms and editorial series. In order to observe certain
legitimacies of the evolution of the factors influencing the principles of book illustration, we aim to
highlight some historical and artistic landmarks, useful in further studies in the field. Our hypothesis
consists in the process of overlapping the strictly artistic typological principles with those in literary
theory. The present study aims to quest and checking possible solutions to create the typological
principles of analysis of illustrations for stories.
Keywords: graphics, book, illustration, story, type, principle, manner, style.
Analiza ilustrațiilor de carte presupune o clasificare a imaginilor și subiectelor reflectate prin
ele. Studiind edițiile cărților cu povești, observăm că acestea au o istorie aparte de clasificare și editare
în diverse forme și serii editoriale. Pentru a observa anumite legități de evoluție a factorilor de
influență asupra principiilor de ilustrare a cărților, ne propunem să evidențiem câteva repere istorice
și artistice, utile în continuarea studiilor în domeniu. Ipoteza noastră constă în procedeul suprapunerii
principiilor tipologice strict artistice cu cele din teoria literară. Studiul de față urmărește căutarea și
verificarea unor posibile soluții de creare a principiilor tipologice de analiză a ilustrațiilor pentru
povești.
Făcând abstracție de semnificația imaginilor grafice, am putea să ne limităm doar pe anumite
criterii de analiză pur artistice (plastice) sau formal-stilistice: material, tehnică, procedeu și mijloc
artistic, compoziție, formă, structură, metode și principii caligrafice etc. Doar că toate acestea nu
exclud latura semantică, care dictează rezolvarea plastică sau alegerea acestor criterii sau metode
artistice. Cunoaștem că artiștii plastici efectuează o cercetare serioasă și multiaspectuală a subiectelor
propuse spre ilustrare și a unor tendințe de tratare teoretică, care inspiră mesajul artistic realizat în
forma plastică. Reieșind din conceptele selectate sau observate, autorul graficii de carte se
documentează atât în plan istoric, cât teoretic al aspectelor abordate în poveste. Tradițiile, folclorul
popoarelor, tipuri de construcții arhitecturale și stiluri vestimentare au avut specificul anume în diverse
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zone geografice la etape istorice diferite. Fără cunoașterea acestor detalii ilustrația graficianului pierde
aspectul narativ de reflectare veridică a ideilor textuale.
Literatura teoretică abordează multiple aspecte de cercetare și analiză a textelor, care pot fi
aplicate în cercetarea ilustrațiilor poveștilor. Spre exemplu, în lucrarea „Analiza povestirii” JeanMichel Adam și Francoise Revaz analizează problemele textelor fundamentale, structurii acțiunii,
construcției unei lumi, timpul povestit, povestirea ca transformare, modelele retorice ale intrigii, textul
narativ ca știință a combinațiilor, nararea, scopurile narațiunii [1]. Găsim și lucrările autorilor care
oferă viziuni mai proaspete asupra analizei basmului [2] Asemenea aspecte se regăsesc în abordări
diferite de ordin naratologic și semiotic sau semiologic. În aspect practic al cercetărilor, ne interesează
și sintezele teoretice [3]. Asemenea aspect pot fi observate în ilustrațiile create de artiștii plastici. Însă
cea mai complexă se prezintă sarcina clasificării operelor literare cercetate în aspect ilustrativ-plastic.
Există mai multe descifrări ale noțiunii de „poveste”: 1) Specie a epicii (populare) în proză în
care se relatează întâmplări fantastice ale unor personaje imaginare în luptă cu personaje nefaste și în
care binele triumfă; basm; narațiune cuprinzând fapte posibile sau reale; născocire, scornitură,
minciună. 2) Istoria sau relatarea faptelor, a peripețiilor, a vieții cuiva. 3) Întâmplare, fapt, problemă
(care atrage atenția, care merită atenție). 4) În tratarea populară „povestea” se tratează ca proverb,
zicătoare, maximă. Mai găsim și descifrările care tratează „povestea” drept compunere literară
(populară sau cultă) al cărei subiect, cu substrat folcloric, este o împletire de întâmplări supranaturale,
cu eroi reali sau fantastici; narațiune de fapte reale, posibile.
Printre autorii amintiți mai des figurează: M. Sadoveanu, I. Creangă, A. Vlahuță, I. Păun-Pincio,
M. Eminescu, B.-P. Hașdeu, P. Ispirescu, I. L. Caragiale, V. Alecsandri, C. Negruzzi [4]. Alături de
noțiunea de poveste adesea este amintită noțiunea de basm, care semnifică narațiune (de obicei creație
populară) cu personaje și fapte fantastice și adesea cu participarea unor forțe supranaturale [5].
Pentru început, trebuie să stabilim câteva forme de clasificare ale basmelor, amintind că ele se
numesc și povești [6]. Deci, basmul (din slavonă basnǔ: născocire, scornire), numit și poveste, este
alături de povestire, snoavă și legendă, una dintre cele mai vechi specii ale literaturii orale, semnalată
încă din antichitate, răspândită într-un număr enorm la toate popoarele. Indiferent de tip, basmul diferă
de restul scrierilor fantastice, precum nuvela, prin aceea că prezintă evenimente și personaje ce posedă
caracteristici supranaturale, fără a pretinde că acestea sunt reale sau seamănă cu realitatea, miraculosul
din basme purtând, astfel, numele fabulos și reprezentând, de fapt un fantastic convențional, previzibil,
ce vine în contrast cu fantasticul modern, unde desfășurarea epică și fenomenele prezentate sunt
imprevizibile, insolite și se manifestă în realitatea cotidiană, drept o continuare a ei.
Astfel, studiind asemenea caracteristici, stabilim totodată că basmul de la originile sale poate fi
studiat alături de alte specii literare, fiindcă are anumite legări de origine similare cu acestea. Despre
originea basmelor au existat mai multe teorii, mai importante fiind: teoria mitologică, teoria
antropologică, teoria ritualistă și teoria indianistă. Ca și mitul, basmul induce ideea de lume repetabilă,
existentă în tipare arhaice, atemporale, încă la începutul începuturilor.
Relația dintre basm și mit a fost stabilită de Frații Grimm, Weselski și Propp. Acești teoreticieni
au considerat că basmul are la bază ca sursă certă mitul, cele două specii au existat de la început la
popoarele arhaice, uneori confundându-se. Odată cu degradarea sacrului și transformarea lui în profan,
zeii și eroii mitici fiind înlocuiți cu personaje umane cu puteri supranaturale în basmul fantastic sau
cu personaje comune în cel nuvelistic. Astfel zeitatea supremă a pădurii se transform în Strâmbă________________________________________________________________________________________
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Lemne, etc. Teoriile moderne susțin poligeneza basmelor, originea lor multiplă și influențe reciproce
ca și structurarea unei tipologii coerente a acestei specii literare.
Astfel, după caracteristicile personajelor, specificul și tematica acțiunilor, predominanța
elementelor miraculoase sau a aspectelor concrete de viață, basmele se clasifică în: fantastice,
animaliere, nuvelistice; iar după autor în: populare și culte.
La particularitățile basmului cult se referă: clișee compoziționale (formule tipice inițiale,
mediane, finale); motive narative diverse (călătoria, lupta, victoria eroului, probele depășite,
demascarea și pedepsirea răufăcătorului, căsătoria și răsplata eroului etc.); specificul reperelor
temporal (timpul fabulos, mitic) și spațiale (tărâmul acesta și tărâmul celălalt); stil elaborat (îmbinarea
narațiunii cu dialogul, descrierea); cifre magice, simbolice; obiecte miraculoase; întrepătrunderea
planurilor (real-fabulos, fabulosul este tratat în mod realist); convenția basmului (accepția de cititor),
acceptarea de la început a supranaturalului ca explicație a întâmplărilor incredibile.
Basmul popular este un tip de text de circulație universală, încă din perioada antică. Teoriile
referitoare la originea ei relevă o relație genetică cu:
1. mitul (J. şi W. Grimm, A. N. Afanasiev),
2. riturile (P. Saintyves, V. I. Propp),
3. cu povestirile din India (T. Benfey),
4. cu dezvoltarea gândirii (W. Wundt) şi a naturii umane (C. G. Jung).
5. cu dezvoltarea semiologiei (Todorov, Barth, Tomașevski etc.).
În istoria basmului, popularitatea subgenurilor nu a fost constantă: basm fantastic, legendă,
basmul despre animale, basmul nuvelistic, basme-snoave, poveste bazată pe o anumită formulă,
poveşti glumețe. De-a lungul istoriei sale, basmul popular a fost legat de conştiința religioasă
(legende), de credințe (basmul fantastic, legende mitice), de memoria istorică (legende istorice), de
memoria socială (snoave, anecdote), de transmiterea ştirilor, de experiențele personale (fabulat,
memorat, narațiuni autobiografice), de idealuri educaționale. Până în prezent, povestitul a jucat un rol
important în comunicarea dintre generații şi contemporani [7]. Izvoarele fantasticului în literatura
română se află în creația populară şi au fost valorificate artistic de M. Eminescu în „Făt-Frumos-dinLacrimă”, basm
în
care
fabulosul
folcloric este de sorginte romantică,
iar originalitatea şi arta povestirii constau în: individualizarea peisajului nocturn, prezența
elementelor macabre şi onirice, comuniunea contingent-transcendent, muzica sferelor etc. [8].
Clasificări ale basmului ne oferă și resursele electronice.
În folclor granițele dintre specii ca și cele dintre tipuri sunt fluctuante cu devieri de
sensuri. Fiecare din speciile basmului: basme legendare, basme nuvelistice, basme despre dracul cel
prost constituie câte o fereastră, sau chiar o punte către speciile învecinate, având caracteristici
ambigue față de basmele fantastice [9]. Mai găsim și evidențierea celor trei tipuri esențiale conform
unor manuale pentru clasa a X-a de „Limbă și literatură română” există o tipologie a speciei în
conformitate cu care basmele sunt împărțite în trei mari clase: basme animaliere, basme fantastice,
basme nuvelistice. Trecerea basmului din zona creației poetice orale antice în zona literaturii i-a
complicat, sub aspect tipologic, modelul și aspectul teoretizării inclusiv. Putem distinge, astăzi,
basmul-feerie, impus de V. Alecsandri prin „Sânziana și Pepelea”, de basmul-nuvela, creat de I.
Creangă prin „Soacra cu trei nurori”, de basmul-poem, construit de Mihai Eminescu prin „Făt-Frumos
din lacrimă”, de basmul-parodie, propus de Ion Luca Caragiale prin „Dă-dămult… Mai dă-dămult”,
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de basmul-idilă, ilustrat prin „Crăiasa zânelor”, de George Coșbuc, sau de basmul știintifico-fantastic,
„Ber-Căciulă”, pe care l-a realizat I. C. Vissarion [10].
Prin intermediul poveștilor, copilul descoperă lumea și se poate plasa în situații de viață în afara
contextului familial. Multe dintre poveștile pentru copii semnalează, la nivel metaforic, lupta dintre
bine și rău, identifică principalele tipologii comportamentale, precum și modul în care anumite situații
concrete de viață își pot găsi rezolvarea.
Există și poveștile care oferă copiilor diferite modele de viață. Din „Capra cu trei iezi”
copiii înțeleg prin intermediul metaforei faptul că până la o anumită vârstă trebuie să asculte și să
respecte sfatul părinților pentru a evita pericolele iminente. „Scufița Roșie”, de asemenea, vorbește
despre riscul și primejdiile cu care ne putem confrunta atunci când ne abatem de la drumul stabilit
pentru a ajunge la un obiectiv. Finalul acestor povești aduce, întotdeauna, soluția salvatoare prin
implicarea factorilor educaționali. Psihologii afirmă că prin contextul lor narativ, poveștile
stimulează dorința de cunoaștere, imaginația și creativitatea copilului. Din basmele fantastice
copilul descoperă existența unor lumi complexe, ce au anumite reguli și principii. Atunci când
zmeul cel mare, din „Greuceanu” de P. Ispirescu, a furat de pe cer soarele și luna, copilului îi va fi
stârnit interesul să descopere funcționalitatea universului.
Poveștile îmbogățesc viața afectivă a copilului, prin intermediul acestora copilul ajungând
să trăiască alături de personaje, din punct de vedere afectiv, experiențele la care acestea sunt
supuse și să învețe să-și exprime propria agenta emoțională în funcție de contextul și
desfășurarea povestirii. Poveștile precum „Greuceanu”, „Făt Frumos” sau „Harap Alb” au un
profund caracter inițiatic, oferindu-le copiilor anumite repere despre cum să acționeze în viață în
diferite situații. Copiii se identifică cu personajul și înțeleg că atunci când ies de sub tutela familiei
trebuie să învețe anumite comportamente care se dovedesc a fi vitale pentru dezvoltarea, adaptarea și
reușita acestuia pe viitor [11].
Elementul popular este destul de pronunțat evidențiat atât în textile poveștilor sau basmelor, cât
și în ilustrațiile acestora. Rolul ilustrațiilor, în context al analizei poveștilor este unul la fel de
important, fiindcă anume în copilărie micilor cititori li se cultivă bazele și aptitudinile estetice și
artistice. Desenul, caracterul narativ al detaliilor imaginilor grafice la fel demonstrează și aspectul
ideilor textuale. Artiștii observă și reflectă acestea reieșind din pregătirea profesională și capacitățile
intelectuale și creative individuale. Faptul că unii dintre artiștii moldoveni au avut legături de
proveniență din diferite culturi etnice putea crea unele erori pe care redactorul artistic al ediției trebuia
să verifice și să impună pe artiștii să le corecteze. Un exemplu elocvent am reușit să observăm studiind
o schiță de ilustrație în prezent aflată într-o colecție privată la „Fata babei și fata moșneagului” de Ion
Creangă semnată de ilustrul grafician de carte Leonid Grigorașenco. Prin această schiță autorul ne
demonstrează măiestria desenului și a racursiurilor compoziționale, operarea liberă cu gesturile și
mimica personajelor, oferindu-le diverse trăsături psihologice și evidențiind caracterele umane. Însă,
observăm că artistul cunoaște mai bine ornamentul și vestimentația tradițională ucraineană, decât cea
autohtonă, fapt care poate fi observat studiind inscripțiile redactorului viitoarei cărți. Astfel, artistul a
fost nevoit să corecteze unele detalii din imagini ca acestea să corespundă culturii autohtone. În
perioada sovietică, la fel de serios se analiza și forma plastică de tratare a subiectului literar, astfel
autorilor se cerea să fie cât mai preciși în reflectarea exactă a ideilor abordate în plan artistic.
În prezent, un rol important se oferă competențelor pedagogice și copilărești mediatice sau
(Media TIC), astfel rolul media în crearea ilustrațiilor crește observabil, apar așa-zisele „cărți
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panoramice” și „cărți-puzzle” cu imagini etc. Schița de ilustrație executată manual trece o redactare
computerizată, cultivând cititorilor noile valori estetice mai puțin cunoscute în epoca sovietică.
Un alt aspect important din punctul de vedere tipologic al graficii de carte se referă la povești
compuse în formă de poezii, care desigur impun metode diferite de organizare plastică a spațiului
cărții, oferind și alte sarcini de clasificare analitică.
Așadar, studiind metode și principii tipologice de analiză a ilustrațiilor la povești trebuie să
reieșim din sarcinile analitice consacrate investigațiilor care influențează clasificarea imaginilor:
1. Poveștilor semnate de un autor anume,
2. Caractere narative ale poveștilor (monolog, dialog, combinat),
3. Mesajul lor,
4. Legăturile de subiect cu alte specii literare,
5. Poligeneza basmelor și prototipurilor editoriale,
6. Edițiile repetate ale unor povești,
7. Metode și forme de editare a poveștilor,
8. Caracterul lor educativ în aspect plastic,
9. Varietatea abordărilor plastice, tehnicilor și materialelor utilizate în ilustrații, metode
compoziționale și alte mijloace artistice,
10. Colecții editoriale,
11. Evoluția istorică de editare a unor povești și de tratare a unor subiecte,
12. Creația artiștilor plastici care s-au consacrat ilustrând poveștile etc.
Toate obiective nominalizate pot servi unor soluții de creare și studiere a noilor tipologii în
domeniul cercetării ilustrațiilor la povești. Găsim povești de caracter terapeutic („Bolovanul din
drum”), noțiune utilizată de psihologi [13].

Lică Sainciuc. Ilustrațiile la „Scufița Roșie” publicate în „Crestomație pentru instituțiile
preșcolare” [grupa mică]. Chișinău, „Lumina”, 1979 și în „Abecedar”, 1992-1995.
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O scurtă cercetare inițială poate evidenția câteva forme de editare a uneia și aceleiași povești,
spre exemplu „Scufița roșie” care poate servi și ca o introducere în efectuarea unui studiu de caz
referitor la analiza comparativă a ilustrațiilor la această poveste. Observăm această denumire de
poveste la Frații Grimm și la Charles Perrault. În Moldova textul acestei cărți e semnat și de Constantin
Dragomir. E una din poveștile editate de cele mai multiple ori în diferite țări și ilustrată de foarte mulți
graficieni de care. Astfel, cunoaștem că povestea a fost prezentată în diferinte formule plastice de către
graficianul de carte Lică Sainciuc. Este vorba de cărți separate și antalogii. De fiecare dată artistul
oferea rezolvări plastice și compoziționale diferite. Una dintre primele variante este rezolvată în formă
de conspect ilustrat, treptat artistul ajunge și la varianta graficii la calculator. Lică Sainciuc a ilustrat
multiple abecedare, și deasemena și ilustrațiile la „Scufița Roșie”. Pentru comparație, varianta de
ilustrație pentru abecedar semnată de L. Sainciuc putem analiza alături de cele două pagini învecinate
la abecedarul ilustrat monocrom de către Leonard Kușnirenko pentru editura „Știința” din Chișinău.

Coperțile cărților „Scufița Roșie” în prezentarea grafică lui Lică Sainciuc, Chișinău, „Cartier”,
2015 și Petru Ghețoi, Chișinău, „Bons Ofiices”, 2012.

Leonard Kușnirenko. Ilustrațiile la „Scufița Roșie” pentru abecedar, Chișinău, „Știința”, 1998.
Hârtie, acuarelă, grisaille.
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Studiind ilustrațiile la povestea „Scufița Roșie”, observăm principiile compoziționale și tehnice
absolut diferite, logica sarcinilor putea fi dictată atât de editorii, cât și de preferințele estetice ale
artiștilor plastici. În creația lui Lică Sainciuc se observă tendința spre căutarea formulelor laconice și
precise, bazate pe valorificarea plastică a aspectelor simbolice de tratare a imaginilor artistice. În
creația mai multor altor autori de ilustrații la povestea „Scufița Roșie” se observă accentuarea
aspectului narativ care, precum vedem, la fel poate sugera idei compoziționale inedite.
Așadar, analiza comparativă a ilustrațiilor de carte pentru o poveste anume poate sugera multiple
studii și mai ample. O simplă căutare în rețele de socializare a ilustrațiilor după titluri de cărți oferă
un număr imens de asemenea imagini, însă structurarea acestora pe autori, etape istorice și țări de
proveniență poate dura destul de mult și solicita un imens efort logistic. Iar realizarea scopurilor
anunțate mai sus se va baza și pe logica selecției autorilor, titlurilor de povești conform studierii
conceptelor abordate istoric și comparativ. Studierea acestor legături tipologice deschide noile
orizonturi spre investigații și analize critice a ilustrațiilor poveștilor semnate de graficienii de carte
moldoveni.
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INTEGRATION TRENDS IN THE WORLD ECONOMY. THEORETICAL CONCEPTS
Summary:The classics of economic science define international trade, international economic
relations, economic ties and international economic integration from the perspective of the
international division of labor. The concentration of labor and other resources in the preparation of
products intended for sale on foreign markets and the import of the necessary presuppose the
specialization of the industry on an international level. This requires pooling efforts to meet the needs
of separate countries. Conditions are formed for increasing the quantity and expanding the assortment
of products and services based on imports. The deepening of the international division of labor, the
quantitative and qualitative development of international economic relations are determined by the
economic interests of the participants.
Keywords: international trade, integration system, labor force, raw materials, technologies,
infrastructure.
Rezumat: Clasicii științei economice definesc comerțul internațional, relațiile economice
internaționale, legăturile economice și integrarea economica internațională din perspectiva diviziunii
internaționale a muncii. Concentrarea muncii și a altor resurse in pregătirea unor produse destinate
comercializării pe piețe externe și importul necesarului presupun specializarea industriei pe plan
internațional. Aceasta impune reunirea eforturilor in satisfacerea necesităților unor țări aparte. Se
formează condiții pentru sporirea cantității și lărgirea asortimentului de produse și servicii pe baza
importului. Adâncirea diviziunii internaționale a muncii, dezvoltarea cantitativă și calitativă a
relațiilor economice internaționale sunt determinate de interesele economice ale participanților.
Cuvinte cheie: comerț internațional, sistem integraționist, forță de muncă, materie primă,
tehnologii, infrastructură.
Introducere
Diviziunea internațională a muncii și comerțul internațional - nivelul superior al REI - permite
a obține un avantaj economic substanțial, a reducerea cheltuielilor de cost. Conform teoriei clasice
aceasta este legat de diviziunea internațională a muncii, avantajele dintre țări. Utilizând condițiile
favorabile, îmbinarea factorilor industriali, naturali (materiale, forță de muncă, materia primă), și cele
________________________________________________________________________________________
Chișinău, Republic of Moldova, April 16, 2021
156

International Scientific Conference “Research, Innovation and Development from the Perspective of the
Global Ethics”
________________________________________________________________________________________

dobândite (tehnico-științifice, tehnologice, competitive, investiționale, informaționale și de
infrastructură ) participanții la REI obțin venituri și avantaje economice considerabile.
Actualmente, in conformitate cu unele viziuni teoretice, tehnologice, competitive - factorii ce
formează avantajele legăturilor economice, contribuie la lărgirea și diversificarea, trecerea la unele
forme de REI superioare. O semnificație tot mai mare o capătă vecinătatea nivelelor și structurilor
economice, tehnologice ale țărilor participante.
Se formează premise pentru stabilirea unor legături mai strânse cu caracter integraționist între
țări și grupe de țări din anumite regiuni ale lumii. Avantajele suplimentare de marketing apar in
legătură cu modificarea ciclului de viață al producției și etapelor legate de participarea la REI, de
includerea pe piața mondială). Vecinătatea structurilor, și in acest caz preferințele consumatorilor,
asemănarea tehnologică joacă un rol semnificativ. Din punct de vedere tehnologic, totalitatea
factorilor direcționează legăturile economice internaționale spre dezvoltarea proceselor
integraționiste.
Formarea unui sistem integraționist permite participanților de a stabili un scop comun și, cu
eforturi comune, de a-l atinge (de ex: creșterea productivității, lichidarea șomajului, asigurarea
stabilității sociale etc). În acest caz accentul se pune pe sporirea activității de stat în rezolvarea sarcinii
de integrare economică, formarea unei piețe comune, asigurarea producerii materiale și prestării de
servicii. Alt factor pozitiv al integrării este acutizarea luptei concurențiale, simțul efectiv al creșterii
calității și reînnoirea sortimentului de produse și servicii.
Actualitatea temei.
O trăsătură importantă a contemporaneității este creșterea interdependenței economiilor din
diverse țări, dezvoltarea proceselor internaționale la macro- și micronivel, trecerea intensă a țărilor
civilizate de la o economie națională închisă la una de tip liber, deschisă întregii lumi. Procesul
integrării economice internaționale este condiționat de dezvoltarea și aprofundarea diviziunii
internaționale a muncii. De la un simplu schimb de mărfuri – la comerțul stabil de amploare cu mărfuri
și servicii, la circulația internațională a capitalului și crearea noilor întreprinderi, la o strânsă cooperare
de producție și tehnico-științifică, la organizarea modernă a producției și gestiunii.
Noțiunea “integrare economică internațională” poate fi definită ca proces obiectiv, conștientizat
și consecvent de apropiere, acomodare reciprocă și concreștere a sistemelor economice naționale, ce
dispun de potențial pentru autoreglare și la baza cărora se află interesele economice ale agenților
economici independenți și diviziunea internațională a muncii.
Astăzi asociațiile internaționale poartă un caracter regional și diferă după profunzimea
proceselor ce se desfășoară. Regionalizarea este însoțită de o apropiere și cooperare politică mai
strânsă între state. Fiind un proces, integrarea economică regională evoluează de la o treaptă la alta ,
“îmbrăcând” următoarele forme: 1)zona de liber schimb, sau zona de comerț liber; 2) uniune vamală;
3) piață comună; 4) uniune monetară; 5) uniune economică și monetară.
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Tab.1 Forme ale integrării economice
Așadar, există patru tipuri principale de asociații internaționale:
 zona comerțului liber: țările-participante anulează barierele vamale în comerțul dintre ele;
 uniunea vamală – se caracterizează prin circulația liberă a mărfurilor și serviciilor în
interiorul grupării, tarifele vamale unice aplicabile față de țările terțe;
 piața comună, atunci când se lichidează barierele dintre țări nu numai în cazul comerțului
reciproc, ci și pentru circulația forței de muncă și a capitalului;
 uniunea economică – presupune că la toate formele integraționiste enumerate mai sus se
adaugă un nou bloc de avantaje, cum ar fi: promovarea unei politici economice unice, crearea sistemului de reglementare a proceselor social-politice, valuta comună;
 uniunea economică și valutar-economică – o completare a uniunii economice, introducerea
valutei unice, crearea unui singur centru de emisie – banca.
În relațiile economice mondiale e posibilă apariția unor noi probleme și sarcini ce vor trebui să
fie soluționate pentru asigurarea unei interacțiuni interregionale eficiente și de amploare.
Integrarea a avut forme specifice în diferite țări și regiuni ale lumii în funcție de nivelul lor de
dezvoltare, fiind un proces obiectiv ireversibil. În general se apreciază că procesul de integrare a
parcurs următoarele etape:
Prima etapă a procesului a avut o evoluție triplă: Europa Apuseană, Europa Răsăriteană și pe
continentul Americii de Nord. În Europa Occidentală prima organizație care a constituit o formă de
integrare economică internațională a fost Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO),
care a luat ființă în aprilie 1915 pe baza planului Schuman, (pe atunci ministru al Franței) de către
R..F. Germania, Franța, Italia Luxemburg, Belgia și Olanda, tratat care a intrat în vigoare în august
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1952. Țările semnatare ale acestui tratat își propuneau unirea eforturilor, scoaterea din criză a
industriei carbonifere și a celei siderurgice și crearea unei „piețe comune” pentru ramurile respective.
În Europa Răsăriteană, în 1940, a luat ființă Consiliul de Ajutor Reciproc (CAER), la care au
participat: Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică. Conform
statutului, CAER-ul era o organizație, economică internațională cu caracter guvernamental care avea
ca scop unirea și coordonarea eforturilor membrilor săi în vederea accelerării progresului economic și
tehnic, ridicării nivelului de industrializare al țărilor cu industrie mai puțin dezvoltată și creșterii
neîntrerupte a productivității muncii.
A doua etapă a procesului de integrare a început prin semnarea la Roma, în anul 1957, a două
tratate și formarea Comunității Europene a Energiei Atomice (EURATOM) și Comunității Economice
Europene (CEE), la care au participat aceleași șase țări în cadrul CECO. Ca o reacție față de
constituirea CCE la 4 ianuarie 1960 a fost semnată Convenția de la Stockholm prin care a luat ființă
Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) între Austria, Danemarca, Elveția, Marea Britanie,
Norvegia, Portugalia și Suedia. La AELS au mai aderat ulterior: Finlanda (1961), Irlanda (1970),
Lichetenstein (1937) ultimele două având statut de asociat.
A treia etapă a început prin semnarea tratatului de la Paris în 1967, un tratat de fuziune a celor
trei comunități (CECO, EURATOM și CEE) având aceleași organe de conducere și un buget comun.
Noul ansamblu integraționist a luat denumire oficială de Comunitatea Europeană, cu un sistem
instituțional politic specific. caracterul acestei etape a integrării economice vest-europene este
creșterea considerabilă a numărului de țări „asociate” la CEE. Aceste țări, deși nu au drepturi depline,
au în vedere cooperarea comercială, tehnică și financiară și încheierea acordului comercial cu fiecare
țară membră AELS.
A patra etapă a integrării economice interstatale este marcată de schimburile profunde e au
avut loc în patru regiuni importante ale lunii. În Europa Occidentală prin aderarea Greciei (1981),
Spaniei și Portugaliei (1986), Piața Comună fiind formată în acel moment din 12 membri. Ulterior la
1 noiembrie 1993 prin semnarea tratatului de la Maastricht a luat ființă Uniunea Europeană care
dispune de noi dimensiuni economice, prin intenția de promovare a unei politici externe active, prin
introducerea unei monede unice, acordarea de cetățenie europeană, drept de vot rezidenților străini
etc. După aderarea Austriei, Finlandei și Suediei, numărul de membri a crescut la 15, ulterior Uniunea
Europeană lărgindu-se prin aderarea de noi state, în prezent numărul lor ridicându-se la 25. De altfel,
începând cu 1 ianuarie 1994 Uniunea Europeană și AELS formează una dintre marile piețe integrate
ale lumii cunoscute sub numele de Spațiul Economic European (SEE) care se întinde de la Marea
Mediterană până la Oceanul Înghețat.
O zonă de comerț liber este un ansamblu geografic și economic, în care nu există nici un obstacol
al schimburilor de mărfuri și servicii, nici taxe vamale, nici obstacole tarifare. Formarea unei zone de
liber schimb poate fi considerată ca un prim pas spre unificarea economică a regiunii respective.
Putem spune că zona economică liberă (ZEL) este o regiune geografică aparținând uneia sau mai
multor țări, în care relațiile economice se dezvoltă fără nici un fel de îngrădiri din partea statului
respectiv. Crearea ZEL este realizată cu scopul de a favoriza dezvoltarea și integrarea economică în
zona respectivă. Aceste zone mai sunt denumite și zone de inițiativă liberă, de prelucrare a produselor
de export, zonă fără taxe vamale, zonă liberă industrială. Zona liberă reprezintă cea mai complexă
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formă a regimurilor vamale suspensive. Prin lege, se prevede că într-o zonă liberă bine delimitată a
teritoriului național să poată fi introduse mărfuri în vederea prelucrării și comercializării lor, pe terțe
piețe, fără aplicarea restricțiilor tarifare și netarifare ale regimului vamal în comparație cu teritoriul
național, corespunzător spațiului rezervat zonei vamale libere.
Conceptul de ZEL este un instrument politic util pentru țările ce intenționează să dezvolte un
sector de producție orientat spre export, dar care nu au capacitatea administrativă și tehnică necesară
pentru a dezvolta un sistem național care să permită exportatorilor importul liber de taxe a
echipamentelor și materialelor.
În practica internațională, facilităților de natură vamală le sunt asociate facilități de natură
fiscală. Accesul liber al mărfurilor în zonă, combinat cu regimul mai liberal al impozitelor asupra
profitului realizat în zonă, reprezintă premise favorabile atragerii de capital străin în zona liberă.
Acestea sunt condițiile necesare stimulării investițiilor străine, nu însă și suficiente. Pentru asigurarea
succesului, pe lângă facilitățile acordate zonei libere, trebuie să existe condiții avantajoase combinării
capitalului cu ceilalți factori de producție(forța de muncă, materii prime), precum și o infrastructură
corespunzătoare.
Experiența zonelor libere la nivel mondial a demonstrat că un element care frânează lansarea și
ulterior dezvoltarea lor este deplasarea exagerată a profitului lor spre activitatea de depozitare, în
defavoarea activităților de prelucrare industrială orientate spre export. Prezentarea ZEL ca “depozite
glorificate” se dovedește un deserviciu alături de frapanta similitudine a avantajelor comerciale și
financiare oferite:
 Scutiri de taxe vamale la accesul produselor de import în zonă, cu condiția reexportării
acestora sau a produselor rezultate din prelucrarea în afara teritoriului vamal național, a reducerii sau
scutirii de impozite pe perioada de determinare;
 Concesii tarifare la prestările de servicii și acordarea de asistență financiară.
Uniunile vamale (UV) diferă de zonele de liber schimb prin faptul că taxele vamale percepute
asupra mărfurilor provenite din afara UV, sunt comune și se stabilesc prin negocieri între statele
membre. În cadrul acestor negocieri diferitele țări membre pot considera că propria taxă vamală
optimă (dacă ar exista) față de terți diferă de cea comună, aceasta din urmă rezultând de fapt ca un
compromis între diversele taxe vamale optime naționale.
Pe de altă parte însă, spre deosebire de situația din ZLS, partenerii din UV acționând concertat,
pot exercita o influență considerabilă asupra prețurilor internaționale. Țările membre pot stabili o taxă
optimă la importuri, care, presând în jos prețul mondial al mărfii importate din afara UV, duce la
îmbunătățirea în așa măsură a raportului de schimb al UV, încât sporul de câștig rezultat pe această
cale să depășească pierderea rezultată din reducerea volumului importului. Acest avantaj al
monopsonului în comerțul mondial, nu se manifestă însă, decât pentru UV de mari dimensiuni. Pentru
o UV de putere mică, taxa vamală optimă comună are nivelul zero. Dacă partenerii din UV au structuri
similare ale consumului, producției, înzestrării cu factori de producție, tehnologii, și funcții de
bunăstare socială similare, vor avea reprezentări apropiate în legătură cu taxa vamală optimă comună.
UV produce, ca și ZLS, efectele de creare și de deviere de comerț pentru participanții la grupare. În
plus, poate produce efecte de creare de schimburi și pentru țări terțe. Exporturile țărilor terțe spre UV
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pot spori ca urmare a unificării în interiorul UV, în evoluția ei către piața comună, a normelor de
calitate.
Scopul unificării acestor norme este, în cazul bunurilor de consum, protecția consumatorilor, iar
în cazul celor intermediare – obținerea unor avantaje de costuri prin standardizare. Aceste avantaje de
costuri se înregistrează și în producția țărilor terțe, furnizoare pentru clienți din UV. Existența
normelor de calitate unice permite acestor furnizori fabricarea unui singur model pentru toate țările
din UV, extinderea pe această cale a seriei de fabricație și diminuarea costurilor unitare. În privința
restului țărilor lumii, ne participante la grupări integraționiste, interesele sunt diferite: importatorii
mărfii al cărei preț a scăzut ca urmare a aplicării taxei vamale optime de către UV, sunt avantajați de
acest fenomen. Spre deosebire de ei, exportatorii mărfii respective ar fi mai avantajați de aplicarea
individuală, de către fiecare țară, a unor taxe vamale de import optime, ca în cazul ZLS, căci prețul
internațional ar fi redus în mai mică măsură.
Piața Comună presupune aceleași particularități ca la Uniunea Vamala, la care se adaugă libera
circulație a capitalurilor și persoanelor, promovarea unor politici de interes comun,
transferarea unor decizii de la nivel național la cel comunitar etc. În primul rând se elimină barierele
tarifare și restricțiile cantitative din calea comerțului cu bunuri. Ca următorul pas în formarea pieței
comune se impune eliminarea obstacolelor netarifare (tehnice, fiscale, legislative etc.). Ulterior, se
încearcă măsuri de calmare a protecționismului. Ultimul pas presupune încheierea procesului de
realizare a Pieței Comune prin elaborarea de măsuri legislative necesare pentru crearea unei piețe
unice, în interiorul căreia să nu existe control la frontiere.
Uniunea economică presupune o asociere între două sau mai multe state, reprezentând cea mai
înaltă formă de integrare economică. Aceasta presupune crearea uniunii vamale și pieței comune
pentru circulația liberă a mărfurilor, circulația liberă a capitalurilor, forței de muncă și serviciilor, și
prevede o uniformizare a politicilor economice ale țărilor membre.
Statele, care intră într-o uniune economică, promovează o politică comună în domeniile:
- comercial;
- bugetar;
- fiscal etc.
Funcționarea uniunii economice în prezent poate fi reprezentată în modul următor: direcțiile
principale ale politicii țărilor-membre și ale Uniunii se determină prin deciziile comune ale Consiliului
de Miniștri al țărilor–membre, care urmărește dezvoltarea economică a fiecărei țări în general. În
necorespunderea politicii economice a uneia din țările membre cu direcțiile generale ale Uniunii
Economice, sau existenței vreo-unui obstacol, ce împiedică funcționarea normală, Consiliul de
Miniștri ia măsurile necesare. Așa, de exemplu, țările-membre trebuie să evite deficitul excesiv al
bugetului de stat, care este supus unui control riguros.
Crearea uniunii valutar-economice nu reprezintă doar un scop în sine, ci și mijlocul de generare
a unor efecte benefice în plan economic. Astfel, la nivel macroeconomic :
a) se asigură eliminarea ratelor de schimb (fapt ce determină consolidarea Pietei Unice);
b) se asigură o stabilitate a prețurilor;
c) se realizează o creștere a competitivității;
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d) se încurajează investițiile.
Prin trecerea la o monedă unică, a dispare definitiv incertitudinea legată de evoluțiile cursurilor
de schimb ale monedelor naționale din interiorul uniunii valutar-economie. Această incertitudine
poate transmite semnale eronate în funcție de care erau orientate deciziile investiționale ale agenților
economici. Un climat de siguranță are efecte benefice în sensul reducerii costului capitalului (prin
reducerea primelor de risc). Creșterile de eficiență economică astfel obținute nu pot fi cuantificate cu
precizie, dar unele estimări sugerează că ele s-ar putea ridica la echivalentul a 10 % din produsul brut
comunitar. Trecerea la o monedă unică determină și economisirea unor importante sume plătite cu
titlu de comisioane bancare pentru efectuarea conversiei dintr-o monedă în alta. Adoptarea unei
singure monede este, totodată, opțiunea economică cea mai rațională în contextul deja createi Piețe
Interne Unice, care asigură deplina libertate de mișcare a bunurilor, serviciilor și capitalurilor în
interiorul Uniunii Valutar-Economice. Într-adevăr, stabilitatea cursurilor de schimb ale monedelor
naționale nu poate fi apărată împotriva presiunilor speculative neîngrădite de restricții impuse
transferurilor internaționale de capital. De asemenea, posibilitatea fluctuațiilor cursurilor valutare întro piață unica a bunurilor și serviciilor poate genera tentația recurgerii la deprecierea unor monede
(prin politici monetare naționale relaxate) în scopul ameliorării competitivității propriilor produse,
ceea ce poate distorsiona concurența în spațiul comunitar și chiar poate determina apariția riscului
unor măsuri protecționiste de răspuns.
Contracararea presiunilor inflaționiste este mai ușor de realizat dacă formularea politicii
monetare este încredințată unei bănci centrale, ale cărei obligații legate de asigurarea stabilității
prețurilor sunt consacrate printr-un tratat internațional. Caracterul multilateral al acestor obligații
reduce riscul exercitării de presiuni asupra autorității monetare în sensul relaxării măsurilor sale
antiinflaționiste.
Introducerea unei monede comune înlătură segmentarea națională a piețelor de capital,
încurajând dezvoltarea unei singure piețe de capital, de vaste dimensiuni. O asemenea piață va face
ca un mare volum de titluri de valoare, exprimate în alte monede, să fie exprimate în moneda
comunitară.
Prin introducerea monedei unice, se realizează economii importante în ceea ce privește moneda
de rezervă, întrucât statele membre nu mai au nevoie de rezerve internaționale în cadrul acestui spațiu
(situație ce este similară celei a regiunilor componente ale unei țări). Acest lucru se va realiza însă
doar atunci când uniunea valutar-economică va fi completă.
Concluzie.
Crearea Uniunii Valutar-Economice presupune însă si o serie de probleme importante, care au
de a face, în principal, cu managementul macroeconomic :
a) Pierderea autonomiei politicilor monetare si valutare a membrilor individuali
- integrarea monetară si perfecta mobilitate a capitalurilor determină paralizarea politicilor monetare.
În momentul integrării depline, băncile centrale ale statelor membre vor fi absorbite de o banca
centrală supranațională. Dispariția unei asemenea instituții, ca si variațiile dirijate ale cursurilor de
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schimb, pot da naștere unor probleme serioase dacă ritmurile de evoluție a salariilor, productivității și
prețurilor au tendințe diferite în diversele țări membre.
b) Posibila creștere a șomajului - presupunând că spațiul monetar comun include o țară cu
inflație redusă, este posibil ca aceasta să devină dominantă și să ceară ajustări altor țări cu o rată a
inflației mare. Acestea din urmă vor fi nevoite să ia măsuri restrictive, care vor avea drept rezultat o
scădere a gradului de ocupare a forței de muncă.
Liberalizarea comerțului la nivelul grupărilor regionale s-a dovedit a fi un proces extrem de lent:
ponderea schimburilor comerciale efectuate între statele membre la nivelul fiecărei grupări în volumul
total al exportului realizat în afara acestor organisme economice oscilează între 3,5% și 10%.
Comerțul intraregional n-a reușit să depășească anumite bariere tarifare și netarifare, care au afectat
îndeosebi țările cel mai slab dezvoltate, accentuîndu-se dificultățile economice.
Pentru ca în perspectivă procesul integrării și cooperării să fie viabil și dinamic, se impune o
rezolvare realistă a obiectivelor economice – în funcție de influența factorilor endogeni și exogeni,
precum și o anumită suplețe, abordarea problematicii de ansamblu față de situația țărilor cel mai slab
dezvoltate. În scopul revitalizării activității economice la nivelul organismelor economice regionale
este necesară mobilizarea sporită a resurselor financiare interne și externe în vederea realizării
proiectelor de dezvoltare în industrie, agricultură și în domeniul infrastructurii, concretizarea unor
măsuri eficiente în domeniul liberalizării schimburilor comerciale.
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THE AGE OF TECHNOLOGY - SMART HOME PRIORITIES AND COMFORT
Abstract: The development of technologies today has conditioned the design of smart homes, also
known as automatic houses, smart buildings, integrated home systems, or home automation, which
are a contemporary development in design. Smart homes incorporate ordinary devices that control
the characteristics of the house. Initially, the intelligent technology for houses was used to control
environmental systems, such as lighting and heating, but recently the use of this technology has
developed so that almost any electrical device in the house can be included in the system. One of the
most important features that allow us to make the "smart home" special is the efficient organization
of the living space. By establishing the most efficient concept of interaction between the man and the
house, we can organize and implement in the house an optimal environment. In smart homes, the man
with the help of small impulses can monitor the surrounding technique that will determine the
individual needs of humans, current building design method.
Keywords: Technology, smart home, management system, design
Adnotare: Dezvoltarea tehnologiilor astăzi, a condiționat proiectarea caselor inteligente, cunoscute
și sub denumirea de case automate, clădiri inteligente, sisteme de casă integrate sau domotice, sunt
o dezvoltare contemporană în proiectare. Casele inteligente încorporează dispozitive comune care
controlează caracteristicile casei. Inițial, tehnologia inteligentă pentru locuințe a fost utilizată pentru
a controla sistemele de mediu, cum ar fi iluminatul și încălzirea, dar recent utilizarea tehnologiei
inteligente s-a dezvoltat astfel încât aproape orice componentă electrică din casă poate fi inclusă în
sistem. Una dintre cele mai importante caracteristici care permite să facem deosebită "casa
inteligentă" este organizarea eficientă a spațiului de locuit. Prin instituirea celui mai eficient concept
de interacțiune între om şi casă, putem organiza și implementa în casă un mediu optim. În casa
inteligentă omul cu ajutorul micilor impulsuri este capabil să monitorizeze tehnica din jur care va
determina nevoile individuale ale omului, procedeu actual în proiectarea clădirilor.
Cuvinte-cheie: Tehnologie, casă inteligentă, sistem de gestionare, proiectare
În era tehnologizării a secolului XXI, arhitecții și designerii astăzi în proiectarea construcțiilor
locative și publice aplică principiile de funcționalitate a zonelor din incintă dar și confortul termic,
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sonor, tehnic, accesibilitate și rapiditate la servicii și informații, toate sunt asigurate de automatizarea
tehnologiilor în locuința, casa inteligentă, sisteme dirijate și programate de pe un gadget.

Figura 1. Casă tradițională românească, Botoșani, România (a); Casă contemporană după
estetica tradițională (b)
Casa inteligentă, tehnologizată este un sistem de dispozitive în casă care poate efectua acțiuni
și rezolva anumite sarcini fără participarea unei persoane. Casele inteligente și tehnologiile utilizate
în exploatarea lor devin astăzi tot mai căutate în aplicare, care sunt mai degrabă legate de confort,
securitate, economie și de un mod de viață mai ecologic.
Locuințele tradiționale românești, casele străbuneilor diferă de casele inteligente de azi, erau în
totalitate din materiale ecologice, astăzi implementate în turism, oferă confort prin tehnologiile
conectate și sănătate, prin bucătăria națională, a peisajului din ținut etc (fig. 1 a, b).

Figura 1. Fier de calcat profesional cu aburi LELIT FS155 (a);
fier de călcat cu cărbuni (b)
Unul din obiectele de uz casnic folosit în gospodărie era fierul de călcat, astăzi piese de muzeu.
Fierul se împlea cu cărbuni, construcție din metal cu o talpă groasă care menținea fierbințeala și
asigura netezirea textilelor. Formele designului astăzi parțial poartă silueta istorică, doar că estetica și
funcționalitatea prezintă plasticitate și utilitate în întrebuințare, alimentată cu curent electric, aparate
econome prin autodeconectare și reglare a temperaturii conform țesăturilor (fig. 2 a, b).
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Tendințele actuale ale caselor inteligente în domeniul automatizării locuințelor includ controlul
mobil de la distanță, luminile automate, reglarea automatizată a termostatului, aparatele de
programare, notificările mobile / e-mail / text și supraveghere video la distanță (fig. 3).

Figura 3. Casa inteligentă controlată de la distanță
Casa inteligentă dar și clădirea inteligentă este cea care, folosindu-se de automatizare, oferă
posibilitatea beneficiarilor spatiului de a accesa și controla de la distanță sisteme ca iluminatul,
încălzirea, funcționarea electrocasnicelor sau a celui de securitate, precum si optimizarea acestor
funcții în timp real (fig. 4).

Figura 4. Proiect de clădire inteligentă automatizată din Banat, România
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Sistemele inteligente oferă posibilitatea conectivității și interactivității datorită modului de viață,
chiar și atunci când trebuie să fim în mai multe locuri datorită călătoriilor de afaceri, programului
școlar al copiilor sau activităților sociale. Astfel, nivelul ridicat de automatizare permite mai mult
confort, control și siguranță în casele, clădirile inteligente.

Figura 5. Sistemele tehnologiilor inteligente pentru o clădire
Evoluția noțiunii de casă inteligentă urmărită istoric vine odată cu cartea Către o arhitectură
(1923), de arhitectul elvețian Le Corbusier, de la care vine termenul de arhitectură modernă, cu idei
spre funcționalitate și confort în spațiul interior asigurat de unele tehnologii, elaborând un prim
proiect.
Astfel, dezvoltarea tehnologiilor au contribuit la îmbunătățirea vieții cu aparate conectate la
sursa electrică, obiecte de uz casnic expuse în cadrul expozițiilor din anii 1970-1980. Noile tehnologii
ofereau posibilități culinare, de întreținere și igienice, noi locuințe, clădiri în care existau obiecte
controlabile de calculator spre exemplu, uși cu senzori care se deschideau singure.
Astăzi avem posibilitatea de a alege între produse inteligente individuale spre exemplu, aspirator
robot, termostate automate sau becuri smart, fiecare cu telecomandă sau cu aplicația sa și servicii sau
comenzi de exemplu, coborârea automată a jaluzelelor și aprinderea lămpilor, controlate de pe aceeași
telecomandă sau aplicație pentru telefon. Cele mai frecvente exemple de astfel de acțiuni sunt oprirea
automată și oprirea luminii, corectarea automată a sistemului de încălzire sau a aparatului de aer
condiționat și notificarea automată a scurgerilor de intruziune, incendiu sau apă.
Tehnologia automatizată de acasă în condiții moderne este un sistem extrem de flexibil pe care
utilizatorul îl construiește și configurează independent în funcție de propriile nevoi. Aceasta
presupune că fiecare proprietar al unei case inteligente determină independent ce dispozitive și unde
să instaleze și ce sarcini și modul în care vor efectua. Sistemul unei case inteligente include o gamă
de sisteme de securitate și supraveghere video până la sisteme de securitate cu senzori de mișcare si
sisteme de detectare a inundațiilor, sisteme de încuiere electronică sau reglarea temperaturii.
Beneficiile unui sistem de iluminat inteligent în locuință este reprezentat de consumul mult mai
redus de energie electrică, generat atât de becurile ecologice, cât și de închiderea inteligentă a
luminilor, atunci când nu există prezență într-un anumit spațiu, iluminat colorat și reglabil etc.
Ambianța, dispoziția interioarelor poate fi modificată prin sistemul de iluminare colorată, jocul cu
forma și mărimea spațiului se schimbă prin accentuare a unor obiecte sau diminuare (fig. 6).
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Figura 6. Sistemul de iluminare colorat
Implementarea sistemelor de control în casele, clădirile inteligente sunt utile pentru reducerea
consumului de energie, sistemului de reglare a căldurii și a energiei electrice cu reduceri la facturile
lunare.

Figura 7. Sisteme de monitorizare a caselor smart house
După clasificarea din cartea Inside the Smart Home, Frances Aldrich casele inteligente pot fi
deosebite prin categoriile: case în care există obiecte inteligente; aparate inteligente care comunică
între ele, case care includ rețele ce pot fi accesate și modificate chiar și de la distanță; case care îți
înregistrează frecvența cu care folosești anumite aparate prin casă și utilizează aceste date pentru a
anticipa nevoile viitoare.
Locuința, casa inteligentă este cea mai progresivă concepție a interacțiunii umane cu
tehnologiile avansate în spațiul de locuit, unde în modul automat, în conformitate cu condițiile externe
și interne sunt stabilite și monitorizate prin toate modurile de funcționare a sistemelor și aparatelor de
inginerie. Cu astfel de sistem pot fi controlate cu ajutorul telecomenzii, laptopului, smartphone-ului
sau tabletei temperatura din locuință, iluminarea, acționarea jaluzelelor, rulourilor, ușilor, porților și
este permisă gestionarea informațiilor multimedia, de securitate și control acces sau controlul
anumitor electrocasnice. (fig. 7).
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Figura 8. Interior inteligent al unui dormitor
Caracteristicile cele mai importante care permit să facem distinctă casa inteligentă este
organizarea eficientă a spațiului de locuit. Prin implementarea celui mai eficient concept de
interacțiune între om şi casă, putem organiza și implementa în casă un mediu optim. În "casa
inteligentă" omul cu ajutorul micilor impulsuri este capabil să monitorizeze tehnica din jur care va
determina nevoile zilnice ale individului (fig. 8).
Astăzi, când omenirea trece prin pandemia de covid-19, cu toții ne-am adaptat cerințelor de
izolare, comunicare, muncă, studii, cumpărare, toate de la distanță. Iar gadgeturile sunt dispozitivele
inteligente care s-au impus să ne asigure un confort, prin dirijare de la distanță. Casa, biroul, galeria
sau magazinele au devenit spații și domenii de comunicare digitală distanțată, care asigură stabilitatea
și echilibrul societății umane în secolul XXI-lea. Satisfacerea nevoilor de consum ale populației pentru
un confort automatizat în locuință, care se accelerează pe măsura dezvoltării științei și tehnologiilor
se complică prin minimul serviciilor sau costurile scumpe, care par a fi irealizabile.
Totuși agențiile de pe piața din Republica Moldova, prezintă servicii a casei inteligente – smart
house, cu sisteme de reglare și controlul luminii, climei din interior, porților sau ușilor, roletelor sau
draperiilor automate, monitorizării încăperilor necesare, despre acces nesancționat în locuința sau
pericol de incendiu etc. Astfel, putem transforma casa, apartamentul sau oficiul într-un spațiu de viață
confortabil și sigur prin sisteme de dirijare, supraveghere video etc. de la distanță. Odată cu ritmul
ridicat al tehnologiei și cu rapiditatea sa de a pătrunde în viețile oamenilor, problema de design a
sistemului nu se mai ocupă cu dezvoltarea de noi produse, ci cu modul în care echipamentele deja
existente se pot încadra funcțional în cadrul unei locuințe inteligente – smart house.
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RAGE MANAGEMENT IN WORK ORGANIZATIONS
Abstract: Anger is so widespread that it is no longer an isolated phenomenon. Usually anger occurs
when someone does something that we think is unfair to us or to the people who we care about. But
anger can also be healthy when we use its energy for some positive purposes. But in the long run,
getting upset can be a high-risk and high-cost strategy. As a general rule, we can name that there are
two aspects to managing your own anger: learning how to manage anger and how to manage the
moment, and assimilating long-term strategies to avoid angry and tricky moments.
Keywords: anger, anger management, labor organizations, avoiding anger.
Adnotare: Furia este atât de larg răspândită încât de mult nu mai este un fenomen izolat. Furia apare
de obicei atunci când cineva face ceva despre care credem că este nedrept pentru noi sau pentru
persoanele de care ne pasă. Furia însă poate fi și sănătoasă atunci când îi folosim energia în scopuri
pozitive. Furia este o emoție intensa, trăita ca o supărare foarte mare ce se poate manifesta in doua
moduri: in exterior și in interior. Pe termen lung însă a te supăra poate fi o strategie cu risc mare și
cu costuri ridicate. Ca regulă generală există două aspecte pentru gestionarea propriei furiei:
învățând cum să o gestionăm și cum să gestionăm momentul și să asimilăm strategii pe termen lung
pentru evitarea momentelor furioase.
Cuvinte cheie: furia, managementul furiei, organizațiile de muncă, evitarea furiei.
Furia este unul dintre cele mai complexe și greu de definit sentimente umane. Dicționarul
explicativ prezintă furia ca stare de extremă iritare; mânie nestăpânită; violență [17]. Furia este o
emoție intensă, trăită ca o supărare foarte mare ce se poate manifesta în două moduri: în exterior:
prin cuvinte si comportamente manifestate fata de cei din jur; în interior: prin simțirea furiei
nemanifestata în exterior.
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Furia apare de obicei din faptul că cineva face ceva despre care credem că este nedrept pentru
noi sau pentru persoanele de care ne pasă.
Efectele furiei sale asupra persoanei furioase pot fi pozitive sau negative, sau chiar un amestec
al ambelor. De obicei, când oamenii sunt triști, ei nu fac nimic. Doar plâng pentru starea lor. Dar, când
se enervează, aduc o schimbare. Furia poate fi motivațională determină persoana să muncească din
greu timp îndelungat, concentrându-se ca un laser pe un rezultat anume. Dacă sunteți supărat pe ceva,
este posibil să fiți mai motivați să obțineți rezultatul dorit. Puteți elimina mai ușor informațiile
irelevante atunci când luați decizii. Unii oameni folosesc furia în mod deliberat ca strategie de succes
în negocieri sau în cariera lor. Cu toate acestea, este o lamă cu două tăișuri.
Cu toții avem reguli (uneori subconștiente) pentru modul în care trebuie să fie lucrurile sau cum
trebuie să se comporte oamenii. Cu toate acestea, furia este sănătoasă atunci când îi folosim energia
în scopuri pozitive. Un cuvânt bun poate destinde atmosfera și ne poate ajuta să mergem mai departe.
Așadar furia în sine nu este o problemă. Important este să învățăm să-l gestionăm în avantajul nostru,
mai degrabă decât să-l lăsăm să ne preia și să ne orienteze spre scopuri distructive. Astfel ne va ajuta
să ne atingem obiectivele, să rezolvăm problemele și să menținem relațiile de muncă bune.
Deși, furia ne poate da energia necesară pentru a lupta împotriva nedreptăților și a ne îndrepta
greșelile, însă prin izbucnirile necontrolate poate distruge munca în echipă, distruge relațiile personale
și distruge cariera. Furia reprimată poate alimenta discriminarea, intimidarea și violența. Furia
susținută îți poate eroda bunăstarea emoțională și fizică și te poate opri în calea atingerii potențialului
tău maxim.
Sub aspect negativ, peroanele, de obicei, supărați cronic tind să moară mai tineri și au de șase
ori mai multe șanse să moară de un atac de cord decât oamenii care dau drumul mâniei într-o formă
controlată. Furia de lungă durată a fost legată de boli grave, cum ar fi cancerul, bolile de inimă și
accidentele vasculare cerebrale, precum și abuzul de substanțe sau afecțiuni comune, cum ar fi răcelile
și gripa.
Organizațiile suferă costurile furiei cronice ale persoanelor din management sau simpli
angajați, din cauza asumării de riscuri se pot pierde contracte profitabile, deciziile se iau deficitar iar
nivelului de stres al personalului crește. Furia poate împiedica oamenii să abordeze în mod activ
problemele și poate deteriora sau distruge bunăvoința, relațiile, cariera și bunurile. Subliniind acest
punct, se estimează că o singură formă de furie necontrolată, violența în familie, costă societatea
britanică 23 miliarde de lire sterline pe an. Furia reprimată poate duce la intimidare și hărțuire,
absenteism la locul de muncă și o cifră de afaceri ridicată a personalului, moral scăzut, cooperare
pasivă, accidente și servicii slabe pentru clienți. Oamenii furioși tind, de asemenea să ia decizii
riscante care, în funcție de poziția lor, pot afecta negativ rezultatele organizației.
Furia este larg răspândită nefiind deloc un fenomen izolat. Conform sondajelor raportate în
2008 de către Institutul de Sănătate Mintală din SUA, aproximativ: una din două persoane au
reacționat la problemele avute cu calculatorul lovind sau țipând de altfel una din trei persoane are un
membru de familie sau un prieten cu probleme de control a furiei; una din patru persoane au îngrijorări
cu privire la cât de furioși se simt uneori; una din cinci persoane a încheiat o relație din cauza
comportamentului furios al celuilalt; unul din cinci lucrători este supus violenței la locul de muncă;
una din opt persoane admite că are probleme să-și controleze propria furie iar opt din zece șoferi susțin
că au fost implicați în incidente în trafic din cauza furiei.
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Furia poate fi înspăimântătoare - mulți oameni o asemănă cu o erupție vulcanică - explozivă
și ne discriminator distrugătoare. Mulți dintre noi o confundăm cu agresiunea și o legăm strâns în
mintea noastră de violență. Cu toate acestea, cercetările sugerează că doar aproximativ 10% din
incidentele de furie implică agresiune. Așadar, realitatea este că 90 la sută de furie este exprimată prin
cuvinte - discuții, oricum de-a dreptul. [16] Așa că trucul este să-ți planifici tactica pentru un schimb
de opinii sincere.
Unii oameni par să se enerveze mai ușor sau mai repede decât alții. Într-un mediu diferit, ei se
pot exprima instinctiv cu un anumit nivel de energie pe când alții văd în asta o mânie sau poate că
simt că este perfect normal și acceptabil. Este posibil de asemenea ca alții să fi fost învățați să nu
manifeste deloc furie. Aceștia vor avea tendința de a o suprima, ceea ce va duce la tulburări, cum ar
fi hipertensiunea arterială. Oricare dintre noi poate arăta o schimbare a nivelului de toleranță.
Când ne confruntăm cu pulsiuni neobișnuite de furie, poate merită să fim atenți la semnele
ascunse/interne transmise în fundal și să acționăm în legătură cu aceștia. Persoanele supărate sunt
susceptibile de a fi văzute ca abrazive, respingătoare, hărțuitoare, înjositoare, necooperante și,
eventual, perturbatoare. Pur și simplu sunt greu de lucrat cu ele și pot aspira energia din oamenii din
jurul lor. Persoanele care subminează munca sau calitățile altora sunt deseori supărate. Ei tind să se
gândească rău la ceilalți, nu doresc să vadă buna intenție sunt mai susceptibili să indice vina către alții.
Așadar, furia prelungită vă poate face dușmani la locul de muncă, vă poate pierde beneficiile
cooperării, aduce resentimente față de dvs. și poate crește riscul de hărțuire sau acuzații de intimidare.
Cei care se confruntă cu un negociator iritabil tind să se gândească la ei ca fiind încăpățânați,
dominanți și puternici. Se pare că oamenii sunt mai înclinați să cedeze unei persoane supărate (poate
pentru că se tem de consecințe). Așadar, manifestarea furiei în timpul unei negocieri poate crește
probabilitatea realizării obiectivului dvs. pe termen scurt. În mod superficial, puteți părea eficient. Pe
termen lung însă a te supăra poate fi o strategie cu risc mare și cu costuri ridicate. Așadar, furia te face
mai probabil să îți asumi riscuri nejustificate și să faci evaluări de risc excesiv de optimiste.
Ca o regulă generală este bine să luăm în considerație următoarele acțiuni: [12]
• Protejați-vă emoțional și fizic, îndepărtați-vă de ceea ce se întâmplă, respirați profund și încet;
întreabă-te ce se întâmplă cu adevărat. În funcție de circumstanțe, este posibil să fiți nevoit să vă
protejați fizic.
• Ascultați-i cu adevărat pe cei din jur există posibilitatea să fie supărați simțind că nu sunt
auziți/ignorați.
• Încercați să intuiți și să recunoașteți starea lor emoțională și cauza acesteia.
• Încurajați interlocutorii să se relaxeze fizic, numărând până la zece, respirând încet și profund
și îndreptându-și-și umerii. Unii oameni spun că numărarea a zece nu este suficientă, dar ideea este să
găsiți timp pentru a acumula mai mult oxigen în creier, astfel încât să poată gândi detașat și eficient.
• Ajutați-i să înțeleagă și rugați-i să vă explice calm de ce sunt supărați. Încercați să-i determinați
să se concentreze pe fapte, nu pe interpretările lor.
• Sugerați-le să găsiți un moment și un loc pentru a discuta modalitățile de a depăși problemele
apărute și a planifica acțiuni adecvate - indiferent de rezultatul acțiunii, cel puțin se vor simți ascultați.
Asta în sine poate reduce riscul de violență.
În gestionarea propriei furii luați în considerare cât de mult suferiți de multe ori de mânia și
mâhnirea voastră, decât de acele lucruri pentru care sunteți supărat și mâhnit. Ca regulă generală există
două aspecte pentru gestionarea propriei furii: învățarea cum să o gestionați momentul și învățarea
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strategiilor pe termen lung pentru evitarea momentelor furioase. Reducerea furiei vă ajută să vă
controlați emoțiile în momentele de provocare. Evitarea furiei ajută la rezolvarea sentimentelor de
supărare față de o situație repetitivă și continuă.
Cel mai bun remediu pentru reducerea furiei este întârzierea acesteia. Trebuie să creezi spațiu
pentru a-ți gestiona furia - pentru a relaxa tensiunea, a obține o perspectivă mai largă și a gândi cum
să obții cel mai bine ceea ce vrei. Așadar, primul pas este să spui STOP... Întârzierea unui moment
poate face diferența dintre un conflict sau tratarea problemei în mod afirmativ și eficient.
În acele momente nu reacționați ci creați un spațiu și timp pentru gândire.
• Respirați adânc pentru a obține mai mult oxigen în creierul dvs. ceea ce va permite să gândiți
mai clar.
• Coborâți-vă umerii pentru a vă reduce tensiunea fizică (veți fi surprinși cum acest fapt poate
scădea tensiunea emoțională într-o clipă).
• Imaginează-ți un motiv rezonabil pentru comportamentul celuilalt - este posibil ca
provocatorul să te fi abordat în mod involuntar. Este posibil să nu fi spus ce a vrut să spună. Poate că
persoana este epuizată, bolnavă sau stresată. Să-ți imaginezi ceva de genul acesta poate fi extrem de
calmant, favorizând simpatia și nu antagonismul față de partener.
Pentru a obține o clară perspectivă faceți un pas înapoi mental, astfel încât să fiți ca și cum ați
observa evenimentele în mod confortabil printr-o fereastră de la etaj. Puneți lucrurile în perspectivă
întrebându-vă „despre ce este vorba cu adevărat? Fii clar - dacă ceea ce spui este confuz, îi va confunda
pe ceilalți.
Dacă începeți să strigați, majoritatea oamenilor vor riposta în acest fel sau vă vor urma exemplul.
Ridicarea vocii vă poate oferi sentimentul de „câștig” dar, de obicei, amână doar discuțiile raționale.
Dacă în mod normal îți ridici vocea și vorbești mai repede când ești supărat, încetinește și articulează
clar. Dacă aveți tendința de a merge liniștit accelerați. Efortul de a face acest lucru îți îndepărtează
atenția internă de sentimentele furioase și are un efect calmant asupra emoțiilor tale. Fii pozitiv și fără
antagonism. Ascultați cu adevărat răspunsurile - pentru a clarifica faptele și poate învățați ceva util.
Poate că viziunea dumneavoastră se bazează pe informații inexacte sau pe neînțelegeri. Rețineți și fiți
atenți ce este fapt și ce este opinie.
Cealaltă persoană are dreptul la o opinie diferită de a ta - este ceea ce credeți fiecare dintre voi.
Practicați comunicarea nonviolentă. Treci situația prin filtrul tău interior și recurgeți la „iertare”.
Acest lucru înseamnă pur și simplu să vă păstrați propria sănătate și bunăstare, dând drumul la emoții
negative care sunt legate de tot felul de afecțiuni. Aceasta vă ajută, de asemenea, să vă concentrați
asupra muncii, carierei și restului vieții, în loc să aveți jumătate din minte pe cauza mâniei sau a
amărăciunii. A te ține de mânie este ca și cum ai prinde un cărbune fierbinte cu intenția de a-l arunca
pe altcineva; tu ești cel care te arde spune Buddha.
Evitarea furiei. Vindecați furia, nu o hrăniți. Spuneți-vă: „Am fost supărat în fiecare zi; apoi în
fiecare altă zi; acum doar în fiecare a treia sau a patra zi. ”Când ajungeți la treizeci de zile, oferiți un
sacrificiu de mulțumire zeilor. Epictet (55 - 135 d.Hr.) S-ar putea să vă fie util să adoptați anumite
strategii sau activități de evitare a furiei. Puteți face unele dintre aceste lucruri de fiecare dată când
simțiți furia crescând vă veți perfecționa astfel mai bine cu fiecare exercițiu.
Din strategiile de evitare ale furiei putem nominaliza: [12]
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• Scăpați de adrenalina acumulată prin activitate fizică, cum ar fi un exercițiu greu sau un sport.
Alergați, jucați niște squash, sau ridicați greutăți – folosiți ceva ce dă rezultat. Orice este mai bine
decât să regreți apoi mai târziu.
• Desfășurați o activitate calmantă, cum ar fi yoga, meditația sau ascultați muzică; fă orice care
îți concentrează mintea pe altceva decât pe provocare.
• Cunoașteți-vă mai bine - știți ce vă supără (astfel încât puteți evita factorii declanșatori).
Întrebați-vă cum „îmblânziți” furia, ce vă calmează, dacă există modele și, dacă da, cum puteți
modifica orice aspect din viața voastră pentru a modifica acele (nefolositoare) tipare. S-ar putea să
doriți să păstrați un jurnal al furiei.
• Aflați strategii mai bune de eficiență personală, deoarece oamenii tind să se enerveze atunci
când nu văd o soluție la ceva. O mai bună rezolvare a problemelor și gestionarea stresului pot reduce
riscul de a deveni iritat sau supărat. Comunicarea ineficientă stă frecvent la baza atitudinilor furioase.
Cât de des ați auzit pe cineva spunând după aceea, „Nu asta am vrut să spun?” Asertivitatea și
comunicarea non-violentă reduc riscul de agresiune și furie.
• Ai grijă de tine - păstrează-te activ fizic; fii atent la ce ingerezi (mâncare, băutură, droguri,
tutun); dezvoltă/hrănește o rețea socială și bucură-te de viață. Dacă totuși rămâi mult timp preocupat
de nivelul și frecvența sentimentelor tale de supărare sau de controlul asupra lor, poți să participi la
un curs de gestionare a furiei sau să cauți ajutor profesionist de la un coach sau terapeut specializat.
Furia altcuiva poate fi alarmantă, indiferent dacă sunteți țintă sau privitorul. În calitate de
manager, lider, coordonator de grup este o parte a datoriei dvs. de a avea grijă ca ceilalți angajați să
facă ceva în legătură cu astfel de izbucniri, chiar dacă aceasta vă este incomod putem gestiona altfel
furiei altor persoane.
Pentru gestionarea furiei unor angajați lucrurile sunt puțin diferite. În fazele incipiente, un pic
de umor poate ajuta oamenii să se lumineze, dar aveți grijă de acesta. Pe termen lung, antrenamentul
și managementul activ al performanței pot fi de bun ajutor. Este important să aflăm ce se întâmplă cu
adevărat. Manifestarea furiei poate avea rădăcini în circumstanțe precum starea de sănătate,
managementul stresului slab sau handicapul. Aptitudinile dvs. de ascultare pot fi testate pentru a
ajunge la rezolvarea acesteia. Problemele de sănătate și siguranță pot apărea dacă furia va crește. Dacă
toate celelalte nu reușesc, poate fi necesar să apelați la proceduri disciplinare sau respingere.
Din cauza dinamicii puterii, șeful nu se supără doar pentru că este șeful se enervează din aceleași
motive ca toți ceilalți, se simt prinși, chinuiți, tratați pe nedrept sau sunt ignorați ceea ce poate fi
îngrozitor de tentant să le potoliți, dar acest lucru se poate adăuga nepermis de simplu la problemele
viitoare. În multe situații a comunica cu un șef supărat este ca și cum ai avea un client furios. Amintițivă că, la fel ca oricare altcineva, comportamentul lor poate fi afectat de stres, de sănătate, de rău, de
intimidare sau de schimbări organizaționale. În momentul imediat, respirați adânc pentru a vă proteja
propria stare interioară și a câștiga ceva timp. Concentrează-te asupra faptelor și ascultă ce se întâmplă
cu adevărat. Validați-le dreptul la opinie și ajutați-i în etapele următoare.
De obicei, un client se enervează dacă simte că este ignorat și nimeni nu a acordat suficientă
atenție reclamației sau problemei inițiale. Nu contează dacă aceștia au dreptate, greșesc sau nu sunt
nerezonabili. Nu contează nici măcar atât de mult dacă puteți face ceva în legătură cu plângerea lor.
Arătați-le doar că vă pasă. Respirați adânc pentru a vă proteja propria stare interioară și a câștiga ceva
timp. Concentrează-te asupra faptelor și ascultă ce se întâmplă cu adevărat.
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Primul pas este să vă compuneți astfel încât să fiți capabil psihologic de a dezamorsa situația și
de a ajunge la un rezultat satisfăcător. Amintiți-vă că răspunsul „natural” la furie este enervarea, așa
că găsiți timp pentru a evita această capcană și pentru a crește raționalul. Dacă rămâneți calm și
rațional, sunteți capabil să ascultați ce are persoana de spus și apoi să vă spuneți propriul punct de
vedere.
Reacția dvs. inițială este importantă, iar următorii pași vor câștiga timp pentru a vă ajuta să
evitați să vă supărați. [12]
1. Respirați adânc pentru a obține mai mult oxigen în creierul dvs. și vă vor permite să gândiți
mai clar. Aceasta este originea cuvântului „numără până la zece”. Zece s-ar putea să nu fie suficiente,
dar ideea este să-ți alimentezi creierul, astfel încât să poată funcționa la maxim.
2. Faceți un pas înapoi. Un pas mental înapoi vă poate oferi o perspectivă nouă asupra
incidentului, aproape literal. Imaginați-vă în siguranță în spatele unui ecran de sticlă întărit, privind în
jos evenimentele de sus. Acest lucru te va ajuta să rămâi detașat de evenimente în loc să fii supt în
furtuna emoțională a altcuiva. Emoțiile pot fi infecțioase, dar puteți dezvolta o anumită imunitate.
3. Lasă-ți umerii relaxați. Înșelător de simplu, acest lucru îți reduce tensiunea fizică și te ajută
să rămâi sau să devii mai calm.
4. Imaginați-vă că celălalt se distrează. Poate fi sfârșitul unei perioade de stres, boli sau epuizare.
Este posibil să fi fost recent declanșate. Indiferent dacă este adevărat sau nu, pur și simplu să ai în
minte acest gând, poate fi extrem de calmant, deoarece tinde să te mute la simpatie și nu la furie.
Atunci veți avea tendința de a acționa mai calm și într-un mod mai degajat.
În loc de concluzii. Ascultați ce spun interlocutorii pentru a afla de la ei ce vor și a clarifica
faptele. Practicați abilități de comunicare bune. Poate ajuta dacă acceptați un moment și un loc pentru
reînnoirea discuției. Faceți diferența dintre ce este fapt și ce este opinie. Ei au tot dreptul să aibă o
părere diferită de a ta. Spuneți-vă punctul de vedere cu tact, clar și calm.
Dacă toate celelalte nu reușesc plecați. Desigur, pur și simplu plecând, s-ar putea să adăugați
gaz pe foc, așa că, înainte de a vă îndepărta, spuneți celeilalte persoane în mod afirmativ că doriți ceva
spațiu în acel moment și că veți merge în altă parte pentru un minut.
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INFORMATION SECURITY: MYTH OR REALITY
Abstract: The article is devoted to information security. Today, when computers and cell phones
contain numerous data about its owner, when transactions are made through electronic document
management, the lack of security of this information threatens material losses, loss of trust, damage
to the reputation of both an individual and a company, or an entire country. Therefore, the state and
society face new challenges: to protect themselves from cyber fraud, theft of personal data, computer
viruses and cyber-attacks.
Keywords: Internet, information, information technologies, information protection, security,
computer viruses, threats.
Аннотация. Статья посвящена информационной безопасности. Сегодня, когда компьютеры
и сотовые телефоны содержат многочисленные данные о его владельце, когда сделки
совершаются через электронный документооборот, отсутствие защищенности этой
информации грозит материальными потерями, утратой доверия, ущерба для репутации как
для отдельной личности, так и для компании, или целой страны. Поэтому перед государством
и обществом встают новые задачи: защититься от кибермошенничества, похищения
персональных данных, компьютерных вирусов и кибератак.
Ключевые слова: интернет, информация, информационные технологии, защита информации,
безопасность, компьютерные вирусы, угрозы.
Умение собирать, защищать и передавать информацию на протяжении веков определяло
судьбы людей и наций. Когда-то наличие системы сигнальных факелов, гонцов или обученных
почтовых голубей позволяло предупредить союзников о приближении врагов, тем самым
решив исход сражений и целых войн. Телефон и телеграф помогали сколотить колоссальные
состояния, предоставляя доступ к последним котировкам фондовых бирж. Именно для обмена
информации люди веками создавали все необходимое: от наскальных рисунков до
телевидения, от письменности до интернета.
Теперь любые письма моментально передаются через сеть. Гигантские массивы данных
хранятся в облачных сервисах, а число мобильных телефонов превысило общую численность
населения земли. С каждым днем новые технологии делают способы обмена информацией
доступней и чем легче становится передать сообщение, тем проще и украсть его содержимое.
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В далеком 1821 году Натан Ротшильд произнес свою знаменитую фразу: «Кто владеет
информацией, владеет миром» не подозревая, как значима она будет 200 лет спустя, в век
информационных технологий (Рис. 1).

Рис. 1 - Натан Ротшильд
Если мы посмотрим на 20-25 лет назад то видим, что мы живем уже в четвертой
исторической эпохе: мы вошли в internet - web один, социальные сети - web два, вошли в web
три – семантический интернет и когнитивный интернет – web четере.
Информационные технологии применяются в промышленности, торговле, в управление,
в банковской системе, образовании, здравоохранении, медицине и науке, транспорте и связи,
в сельском хозяйстве, системе социального обеспечения, помогают людям различных
профессий и домохозяйкам. И с Эйнштейном теперь можно поспорить… Пока результаты
спора неоднозначны, но можно с уверенностью сказать, что ускорение передачи информации
до скорости света только дело времени и верных расчетов.
Любые технологии имеют две стороны: позитивную, если использовать их в целях
развития и в рамках, не противоречащих международному праву, но с другой стороны любые
технологии, которые порождают, провоцируют тех, кто овладел ими первыми, для того чтобы
использовать их в геополитической борьбе.
С самого начала интернет бросил вызов традиционной журналистике по очень разным
направлениям: первое это оперативность. Если раньше говорили о том, что бумажные средства
информации газеты, журналы уступали электронным – телевидению и радио, то интернет уже
бросил вызов электронным средствам массовой информации. То есть быстрота подачи любого
текста, любой новости, репортажа.
Информационные технологии 21 века подобно мощному потоку способному мгновенно
донести и сохранить огромные объемы различных сведений. На фоне удобств мы видим
возрастание угроз: представим, что вы находитесь в банке, а с вашей карты с возможностями
без контактной передачи данных, мимо прошёл человек, отсканировал вашу карту, списал с
вашего счета все деньги (Рис. 2).
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Рис. 2 – Глобальная сеть интернет
Тема защиты информации, в том числе персональных данных клиентов сейчас крайне
актуальна. Сотрудники компании, включая руководителей высшего и среднего звена
стремятся повысить свою квалификацию в области информационных технологий и способов
защиты информации. Например, Генеральный секретарь ООН заявил, что мы вышли на
уровень двух триллионов долларов ущерба для глобальной экономики, по оценкам российских
экспертов, например, сбербанка мы выходим уже на уровень восьми триллионов, которые
потенциально киберпреступность отнимает у мировой экономики. Этот стремительный поток,
это огромное хранилище сведений, эта могучая сила способна поразить, уничтожить, исказить
и исчезнуть… Эта сила действует, путем контентного воздействия, то есть воздействия на
уровне мемов, хайпов, вбросов фэйков, а тем более deepfake, то есть глубоких фэйков с
использованием искусственного интеллекта может влиять на подсознательном уровне на
население. На территории России работала группа под названием F57, которая доводила
подростков определенными заданиями, так называемые квестами, до суицида. Благодаря
современным сетевым технологиям активность этой группировки блокировалась.
Выходит, парадокс, все мировое сообщество в век развитых экономических систем и
технологий, которые призваны развивать, ускорять и защищать, вдруг оказалась тотально
уязвимым и нуждающимся в безопасности. Наряду с военно-политическим измерением угроз
использования информационно-коммуникационной технологий в виде боевых химер, вирусов,
в виде иных зловредных программ используется методы, связанные с цифровым джихадом.
Террористы активно используют новейшие технологии для вербовки и проведения терактов в
мире. Методы, которые используют террористы, известны они находятся в тех же социальных
сетях используя технологии вербовки. Кибер-инструменты позволяют анализировать, это
элементы того же искусственного интеллекта которые большую часть работы обеспечивают
по анализу, формированию и поиску таких преступных группировок.
Важно привлекать к разработке и внедрению методов только профессионалов,
необходимо четко организовать взаимодействие внутри системы защиты с единым
координационным центром. Соблюдение всех этих принципов намного снизит риск угроз и
активно будет противостоять нежелательному контенту несанкционированному доступу и
утечки информации, мошенничеству и все возрастающей террористической угрозе, кибер
шпионажу и информационной войне.
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Несколько лет назад была разработана открытая автоматизированная система под
названием «Демон Лапласа» (Рис. 3), которая круглосуточно мониторит и собирает данные из
сети Интернет, она позволяет получать и анализировать широкий спектр информации из
социальных сетей «Facebook» и «VKontakte», микроблогов «Twitter», онлайн-СМИ.

Рис. 3 - Автоматизированная система «Демон Лапласа»
Нашими учеными специалистами используется практика применения целых блоков
различного рода электронных словарей, например, социально психологический словарь,
оксфордский словарь, целый пул инструментов базовых, на основе которых формируются
программные комплексы и анализируется активность айпи-адресов, с которых
распространяется экстремистская информация, вплоть до использования оружия,
формирования, создания бомб, взрывчатых веществ и т.д. Выборка делается после того, как
короткий список таких адресов сформирован и анализируется, далее определяется
местоположение тех или иных компьютеров, с которых, запускаются эти ресурсы.
Важно учитывать комплексность задачи и обеспечить безопасность всех ресурсов и
материальных, и финансовых, и информационных. Другой вызов – это достоверность, потому
что по канонам традиционной, качественной журналистики, прежде чем дать информацию в
массы у вас должно быть два или три источника, подтверждающие одну и ту же информацию.
Социальные сети – как феномен, который последовал за развитием интернета и сейчас расцвел
и живет бурным цветом. Некоторые пользователи, которые становятся быстро популярными в
социальных сетях не придерживаются закона необходимости проверять информацию на
достоверность. На самом деле это проблема многими СМИ была решена в определенной мере,
когда они сами вышли в интернет, и стали работать в интернете. Тот же Китай, например,
активно борется с фейковой ложной информацией, запустив определенные аналитические
платформы, используя возможности искусственного интеллекта, например, платформа Quark
Dot Com, которая запускалась как венчурный проект, но сейчас фактически с помощью этой
платформы отслеживаются все фейковые новости, и вся ложная информация. Сейчас
современный век такой быстротечный, что весь поток информации, если взять его за 100
процентов, всего лишь 10 процентов имплантированной в этот поток ложной информации,
может перевернуть картину совершенно на противоположную, радикальную. Именно эта
китайская платформа позволила спокойно измельчить и найти вот эту имплантированную
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фальшь в потоке конкретной правдивой информации и ее опровергать, в том числе против
Китая и других стран.
Актуальность этой темы обусловлена с одной стороны тем, что все больше количество
государств начинает понимать необходимость координации усилий международного
сообщества в противодействие угрозам, с другой стороны, снижением доверия граждан,
бизнес-организаций, органов государственной власти к использованию информационных и
коммуникационных технологий. Поток фейковой информации в социальных сетях, медийных
сетях достиг такого уровня, что доверие в результате к этому информационному потоку падает
и журналисты часто попадают в ловушки, используя возможности современных медийных
агрегаторов, не проверив данные. Ответственность за достоверность информации, за ее
правдивость и так далее фактически никто не несет. Этой теме посвящены многие
международные форумы, встречи и совещания, на которых вырабатывается совместная
тактика и стратегия, принимается решение о практических мерах, формируется общее
понимание наиболее опасных угроз (Рис. 4). ООН (организация объединённых наций), ОБСЕ,
БРИКС, СНГ и многие другие региональные структуры Asian занимаются данной проблемой,
ибо информационные войны ведутся, и они становятся все более и более доступными для
многих стран мира [1].

Рис. 4 – Распознавание фейковой ложной информации
Сформировалось общее понимание того, что наиболее опасными угрозами
международной информационной безопасности на данном этапе являются продолжающийся
рост масштабов компьютерной преступности, подготовка и осуществление актов
компьютерного терроризма, а также использование информационных и коммуникационных
технологий для силового разрешения межгосударственных противоречий. Конечно, самое
неприятное использование и угрозы использования этих технологий заключается в нарушении
цифрового суверенитета. Коллективный Запад, Соединенные Штаты активно используют
гибридные воздействия для сдерживания России. В гибридном воздействие понимается
политика дипломатическая, экономическая в виде санкций, военная и самое главное это
информационная. Для гибридной войны не требуется объявление, она не подпадает под
действие тех или иных правил, ведения войны, согласно международному праву.
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Россия выступала с очень важными инициативами, некоторые из них были поддержаны
большинством членов ООН, о необходимости создать международные правила поведения в
информационно-коммуникационной среде, но, к сожалению, это наталкивается на
противодействие Соединенных Штатах других крупных стран, которые хотят доминировать.
Почему? Потому что считают, что ключи и командные высоты в информационных
технологиях и в самом интернете принадлежат им, и они не хотят сдавать позиции. У России
здесь есть союзники, в том числе и среди развитых стран в западной Европе, которые
поддерживают необходимость каких-то общих правил, иначе заинтересованные лица будут
обвинять кого угодно в вмешательстве в процессы выборов, потому что хакер может работать
с территории любой страны будь то Гренландия, Россия или США. Это не значит, что его
действия преступны, или санкционированные государством и приписывать какой-то стране
ответственность за действия какого-то отдельного преступника нельзя. Провокации
политического уровня могут иметь вплоть до непредсказуемых последствий.
Все большее количество государств объединяется для координации усилий, чтобы
сообща противодействовать угрозам, которые все чаще возникают при использовании
современных информационных и коммуникационных технологий. Это проблематика очень
серьезна и поэтому Россия выступает за равноправное участие в формировании
международного информационного правового поля с равными правами и обязанностями всех
стран в этой сфере. Эти страны должны договориться между собой о правилах, которые могли
бы в какой-то мере гарантировать международную безопасность в глобальной
информационно-коммуникационной сети, могли бы совместно бороться с проявлением зла,
особенно, конечно, это преступление против детей, которые с каждым годом растут.
Профессионалы и лидеры многих стран мира готовы к открытому диалогу и общим
действиям, которые будут противостоять угрозам и защищать информацию в целом и
информационные технологии в частности. Всех нас объединяет понимание того, что для
развития глобального информационного общества необходимо обеспечить эффективное
противодействие угрозам устойчивому функционированию и безопасному использованию
глобальной информационной инфраструктуры, основу которой составляет интернет.
Сегодня, когда компьютеры и сотовые телефоны содержат многочисленные данные о его
владельце, когда сделки совершаются через электронный документооборот, отсутствие
защищенности этой информации грозит материальными потерями, утратой доверия, ущерба
для репутации как для отдельной личности, так и для компании, или целой страны. Поэтому
перед государством и обществом встают новые задачи: защититься от кибермошенничества,
похищения персональных данных, компьютерных вирусов и кибератак. Поиск путей
сохранения позитивного потенциала влияния глобальной информационной инфраструктуры
на развитие человечества задача чрезвычайно важная и заслуживает самого пристального
внимания.
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EXPRESSING THE EXISTENT VALUE OF MAN THROUGH HIS WAY OF BEING IN
THE COMMUNICATION PROCESS
Omul este suma acțiunilor sale, ceea ce
a făcut, ceea ce poate face, nimic altceva.
(John Galsworthy)
Abstract: Man as a social entity decodes his personality through his language. The examination of
the human verbal field, as a subject of the communication process, helped to highlight the fact that
he, in this process, uses many stimulating words, which direct them on the object of communication,
but also more violent, acid words. The problem is to develop a stimulating, benevolent language,
because evil through evil cannot be counteracted.
Keywords: Sociolinguistics, sociology, categories of people, stimulating language, rebuking, violent,
acid.
Adnotare: Omul în calitate de entitate socială își decodifică personalitatea prin limbajul său.
Examinarea câmpului verbal al omului, în calitate de subiect al procesului de comunicare, a
contribuit la evidențierea faptului că el, în acest proces, utilizează multe cuvinte stimulative, care le
direcționează asupra obiectului comunicării, însă, și mai multe cuvinte violente, acide. Problema
constă în dezvoltarea unui limbaj stimulativ, binevoitor, deoarece răul prin rău nu poate fi
contracarat.
Cuvinte cheie: Sociolingvistică, sociologie, categorii de oameni, limbaj stimulativ, dojenitor, violent,
acid.
Omul este o ființă controversată. El poate fi cel mai bun, cel mai generos, cel mai puternic, din
toate punctele de vedere, și tot el poate fi cel mai rău, cel mai nemilos. Omul poate fi cel mai organizat,
cel mai creativ și tot el poate fi cel mai dezorganizat și cel mai distructiv. El poate fi frumos la trup și
suflet și tot el poate fi caraghios, hidos și viclean.
Omul, îmbrățișând capacitatea de a vorbi, își exprimă felul de a fi prin cuvânt, prin limbaj. Felul
de a fi al omului în calitate de entitate socială, prin verbul exprimat, devine obiect de studiu nu doar
al lingvisticii, sociolingvisticii, ci și al altor științe sociale. Printre acestea este și sociologia, deoarece
limbajul caracterizează omul din punct de vedere cultural, moral, politic etc. Eugeniu Coșeriu sublinia,
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că „esența limbajului se manifestă in dialog, în vorbirea unuia cu celălalt”. Limbajul, după cum
menționa autorul, face omul „să fie într-un fel sau altul. Îl face să fie acesta sau acela” [1]. Subiectul
comunicării (Acesta) îndreaptă cuvintele sale spre obiectul comunicării (Acela).
Limbajul vorbit este un factor foarte important în devenirea omului în calitate de entitate socială.
Reieșind din acest fapt, a fost realizată o microinvestigație cu scopul de a determina câmpul verbal
care caracterizează felul omului de a fi, format pe parcursul timpului. În calitate de obiect al cercetării
a fost utilizat DEX-ul, ediția din 1998, care reflectă vocabularul românesc actual. Cu părere de rău,
editorii nu au indicat numărul de cuvinte titlu cuprinse în dicționar [2], cea ce ar fi bine să fie remediat
în edițiile următoare. Utilizând această bancă solidă de informație referitoare la limba română actuală,
au fost selectate, de la litera «A» până la litera «Z», cuvintele titlu ce se referă la felul omului de a fi.
Felul de a fi al omului este subiect și, totodată, obiect al interacțiunii verbale. În total, în contextul
analizei efectuate, din multitudinea de cuvinte titlu au fost evidențiate 890 cuvinte de acest fel (eroarea
de selecție poate fi nu mai mare de plus-minus 3%). După selectarea generală, cuvintele au fost
stratificate în trei straturi: primul strat include cuvinte stimulative, al doilea – cuvinte dojenitoare, al
treilea – cuvinte agresive, acide. Cuvintele din primul strat constituie 34,3 %, cele din al doilea –
29,1%, iar cele din al treilea – 36,6 %. Conform acestei stratificări (deoarece nu poate să existe cuvânt
fără subiectul (omul) care să-l pronunțe) au fost delimitate, convențional, trei categorii de oameni: 1)
care întreprind acțiuni verbale stimulatorii, 2) dojenitoare și 3) dure, agresive, acide.
Prima categorie de oameni reprezintă subiecții care în mesajele lor direcționate spre obiectul
comunicării introduc cuvinte stimulative, care pot încuraja pe celălalt, îi pot întări siguranța de
corectitudine ale acțiunilor sale. Ținând cont de realitatea socială, din cuvintele stimulative selectate
au fost formate trei scale.
Scala 1. Cuvinte ce caracterizează inteligența omului. În scală au fost introduse cuvintele:
deștept, înțelept/căpos; creativ; clarvăzător; erudit; inventiv; chibzuit; calculat; isteț /răzbătător.
Subiectul comunicării (în rol de pedagog, businessman etc.), direcționând acest gen de cuvinte spre
Celălalt (obiectul comunicării), nu doar stimulează acțiunile lui (pentru a căpăta de la el un randament
mai înalt al muncii), ci și îl înalță în fața sa și în ochii celor din jur. Cu părere de rău, cuvintele
stimulative sunt utilizate destul de rar nu doar în multe familii, ci și la serviciu. Evitând să adreseze
cuvinte stimulative persoanei vizate, subiectul comunicării nu contribuie la stimularea lui/ei.
Scala 2. Cuvinte ce evidențiază felul omului de a fi în procesul decizional. În acest caz, au fost
selectate cuvintele: obiectiv/imparțial; onest; intransigent; judicios; logic; lucid; meticulos: neînfricat;
responsabil; militant; prompt. Procesul decizional are multe înfățișări. El se realizează la parlament,
președinție, în procesele de judecată, la serviciu etc. În toate cazurile, până la urmă, șefii (superiorii)
decid cine ce merită. Altceva că deciziile pot fi obiective și subiective, corecte și incorecte.
Subordonații așteaptă întotdeauna să fie luate decizii rapide și corespunzătoare adevărului.
În prezent, o mare parte din oameni așteaptă alegeri anticipate, deși în țară este pandemie,
sperând că astfel vor scăpa de corupție, de hoție, vor ajunge la un nivel de viață mai bun, iar cei ce au
creat problemele cu care se confruntă țara vor fie trași la răspundere.
Scala 3. Cuvinte care specifică felul de a fi al omului din punct de vedere moral. În această scală
au fost introduse cuvintele: omenos /generos; delicat; tolerant; îngăduitor; iertător; împăciuitor;
mângâios; decent; Aceste cuvinte descoperă ținuta morală înaltă a celui versat, doar cuvintele bune,
apreciative sunt un balsam al sufletului, ele evidențiază efectul acțiunilor întreprinse. Însă în societatea
noastră, care merge de la o criză la alta, unde mulți oameni pe primul plan își pun scopul de a se
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îmbogăți cu orice preț este mare nevoie de oameni decenți, care ar avea capacitatea și îndemnarea de
a îndepărta de la puterea de orice nivel pe cei ce cu ajutorul minciunii și manipulării oamenilor au
căpătat-o.
A doua categorie de oameni reprezintă subiecții care după felul lor de a fi direcționează spre
obiectul comunicării cuvinte dojenitoare. Aceste cuvinte caracterizează obiectul comunicării ca o
persoană care nu corespunde realității sociale; la formarea ei sau comis greșeli atât din partea familiei,
cât și din partea instituțiilor de învățământ. Din acest fel de cuvinte au fost formate trei scale.
Scala 1. Cuvinte adresate oamenilor care nu întreprind acțiuni care ar schimba situația lor și a
realității sociale; și care, de fapt, le subminează imaginea. Din mulțimea de cuvinte de acest fel au fost
selectate: apatic/ indecis; lăsător/ molatic (molău); debusolat/ derutat/ nesigur; plângăreț ; naiv;
atemporal. Cuvinte de acest fel sunt adresate direct sau indirect, în calitate de critică, pentru a sublinia
dificultățile în felul de a fi al persoanei. Este clar, că în diferite grupuri sociale nu sunt doriți oamenii
nesiguri în cea ce fac și cea ce spun. Or, încă și în prezent, unii se gândesc că cineva o să vină și o să
le spună ce și cum să facă, neținând cont de faptul, că astăzi fiecare trebuie să-și dea seama ce să
întreprindă ca să trăiască mai bine și să fie sigur în deciziile sale.
Scala 2. Cuvinte ce caracterizează persoana din punct de vedere al limbajului efervescent. În
acest caz, au fost incluse următoarele cuvinte caracteristice: limbut/cicălitor; defăimător/
impulsiv/incitant; bănuitor/hărțăgos; incomod. Fiecare persoană, având un așa fel de a fi poate să se
integreze cu greu într-un colectiv de muncă, poate avea și probleme în familie și în relațiile
interpersonale. Deși unele cuvinte au și partea ascunsă a felului de a fi. De exemplu cuvântul
„incomod”. Adesea putem fi incomozi atunci când spunem lucrurilor pe nume (verde în ochi).
Adevărul, uneori, îl poate supăra pe interlocutor, dacă acesta nu dorește sa-l audă. Așa se poate pierde
o relație bună la locul de muncă, se poate produce un conflict în familie; se poate pierde și un loc de
muncă. Oamenii „incomozi” sunt necesari: în familie îți vor atrage atenția la greșeli; la serviciu vor
fi cei care vor urmări să nu încalci legea, deoarece încălcarea ei, în final, poate avea un impact negativ.
Scala 3. Cuvinte mesajul cărora descoperă obiectul comunicării în calitate de persoană in care
este dificil sa ai încredere. Cuvintele caracteristice adresate lor direct ori indirect sunt: tendențios;
nefidel; nesățios; schimbător/ nestatornic; xenofil. Cu așa fel de a fi al omului, rar cine ar dori să lege
relații economice, politice sau chiar și de amiciție. Majoritatea cuvintelor se potrivesc pentru o bună
parte dintre politicienii noștri. Infidelitatea unor politicieni este exprimată în primul rând, prin
traseismul politic, în al doilea rând, prin cuvântul spus în fața alegătorilor. Criticile multor politicieni
adresate altora sunt deseori tendențioase și nu corespund realității. Prin cuvântul nesățios sunt vizați
nu numai politicienii (care ajung la putere deseori nu pentru a îmbogăți țara, ci pentru propriul bine),
ci și businessman-ii, care uită să ridice salariile angajaților, pentru a avea o dobândă cât mai mare;
judecătorii și alte categorii de funcționari care iau mită. O parte dintre oamenii de rând, care au plecat
peste hotare la câștig și deja au și casă, și mașină, și multe alte bunuri, însă nu se pot opri, unii îi
caracterizează drept nesățioși. Cel mai trist însă este faptul, că mulți cetățeni devin xenofili, având o
dragoste deosebită pentru alte meleaguri, uitând de țara sa.
În a treia categorie de oameni au fost incluse persoanele care utilizează cuvinte dure, agresive,
acide, în adresa obiectului comunicării, subliniind dezacordul cu așa fel de a fi a altora. Din totalitatea
cuvintelor de acest fel au fost selectate cele mai caracteristice timpului, formând din ele tot trei scale.
Scala 1. Cuvinte care în mesajul lor subliniază perfiditatea obiectului comunicării. Printre aceste
cuvinte am desemnat: dezbinător; învrăjbitor; fățarnic; insinuator; acaparator; mercantil; mituitor.
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În țara noastră, unele partide, pentru a acapara puterea folosesc tactici de dezbinare a populației:
în cei care sunt orientați spre Est și Vest, în cei care sunt orientați spre stat independent și cei care
doresc reunirea cu România, în rusofobi și românofobi etc. Pentru relațiile contemporane fățărnicia și
mercantilismul sunt foarte răspândite, deși un așa fel de a fi poate fi descoperit el mai rămâne în umbra
mesajelor mass-media, cât și a ONG-urilor.
Scala 2. Cuvinte care subliniază comportamentul amoral ori ieșit din comun. Printre acestea
plasăm: destrăbălat; vulgar; dezmățat; obraznic; nerușinat; răutăcios; porcos. Prin aceste cuvinte
subiectul comunicării dorește să frâneze comportamentul indecent al obiectului comunicării, ca el să
conștientizeze că fiind în așa fel este cam dificil să te reții la un post de muncă, să înaintezi în carieră,
să fii bine văzut în societate.
Scala 3. Cuvinte care caracterizează obiectul comunicării în calitate de persoană ce ignoră
munca și nu se supune ordinii sociale. Printre ele vom numi: leneș; golan; fraier; parazit; drăngălău;
neisprăvit. Limbajul violent folosit pentru acuzarea celora care evită munca este biciuitor. Întrebarea
care apare: oare putem noi obține de la așa indivizi schimbarea de sine prin utilizarea acestui limbaj?
Ori are rost să găsim printre acțiunile negative pe cele pozitive pentru a le așeza ca suport pentru
schimbare? Considerăm că ultima variantă este mai potrivită mai cu seamă la vârsta copilăriei și
adolescenței.
În loc de încheiere vom menționa:
- Analiza felului de a fi al omului prin limbajul utilizat ne demonstrează, că valoarea omului se
descoperă în procesul de comunicare;
- Pe parcursul timpului s-a dezvoltat destul de evident limbajul ostentativ, agresiv. Cauza
credem, că este în felul de a fi al multor persoane. Acest limbaj îl observăm la oamenii care sunt
„scumpi” la laudă și „ieftini” la ocară; observăm și în prezent, că de cea mai mare laudă omul „se
bucură” când este petrecut în ultimul drum, descoperindu-i entitatea socială importantă;
- Cuvântul caracterizează persoana. Subiectul comunicării direcționează mesajul spre „celălalt”,
oferindu-i lui o calitate de valoare ori non valoare. Valoarea enunțată poate fi obiectivă însă poate fi
și subiectivă. Din această cauză este necesar să fim foarte atenți, când pronunțăm anumite verdicte.
Cuvântul bun încărcat cu o energie benefică are o influență pozitivă și poate stimula persoana să
întreprindă acțiuni și mai reușite. Invers, cuvântul agresiv, acid, plin de energie negativă, poate avea
efectul bumerangului. Omul cu o voință slabă se descurajează în posibilitatea de a se schimba și din
„rău” poate deveni și mai „rău”;
- Important este ca în felul preponderent negativ de a fi (mai cu seamă în perioada copilăriei și
adolescenței), de găsit latura pozitivă pentru a contribui la dezvoltarea persoanei. Deoarece și omul
„bun”, dacă „îl calci pe bătătură” poate să-ți răspundă „simetric”. Așa și omul cu felul de a fi
preponderent negativ, la limbajul stimulativ (pozitiv), o să caute posibilități de schimbare în bine.
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REFLECTIONS ON THE PROBLEMATIC SYMBIOSIS BETWEEN MAN AND
INFORMATION TECHNOLOGIES
Abstract. The postmodern era is characterized by an explosion of information technologies, which
together with energy technologies, have led to the creation of "mind machines": computer systems,
computers and networks. In turn, they favored the "phenomenon of delegation", translated by the
transfer of tasks, functions, activities, capabilities or even decisions that once belonged to man,
information technology, the phenomenon being present in any society, no matter how complex. . Thus,
this prerogative of technology has contaminated various areas of human knowledge, creating a
considerable gap, which distances it from aspects of past cognitive activities. For this reason, thinking
in technological terms is perceived as an intuitive structure of mental processes, which are able to
create a logical framework in the acquisition, application and transmission of knowledge.
Keywords: information technologies, relationship, man, symbiosis, education, internet;
Adnotare. Epoca postmodernă este caracterizată de o explozie a tehnologiilor informaționale, care
împreună cu tehnologiile energetice, au condus la crearea „mașinilor cu minte”: sisteme de
elaborare, calculatoare și rețele. La rândul lor, acestea au favorizat „fenomenul delegării”, tradus
prin transferul sarcinilor, funcțiilor, activităților, capacităților sau chiar al unor decizii care
aparțineau cândva omului, tehnologiilor informaționale, fenomenul dat fiind prezent în orice
societate, oricât de complexă nu ar fi ea. Astfel, această prerogativă a tehnologiei, a contaminat
diverse domenii ale cunoașterii umane, creând un decalaj considerabil, care o distanțează de
aspectele activităților cognitive din trecut. Din acest motiv, gândirea în termeni tehnologici, este
percepută ca structură intuitivă a proceselor mintale, ce sunt capabile să creeze un cadru logic în
achiziționarea, aplicarea și transmiterea cunoștințelor.
Cuvinte-cheie: tehnologii informaționale, relație, om, simbioză, educație, internet;
Introducere.
Importanța tehnologiei în definirea omului de astăzi, este din ce în ce mai evidentă, chiar dacă
în realitate homo sapiens a fost întotdeauna și homo technologicus, o simbioză în perpetuă
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transmutație. Totuși viteza schimbărilor societale care favorizează mai ales evoluția tehnologiilor
informaționale, amenință echilibrul biologic și emoțional, care rămâne cumva „încleștat” între
componentele etice și estetice care definesc ființa umană.
În asemenea context, în pofida faptului că tehnologiile îmbunătățesc anumite caracteristici
fizice și cognitive ale omului, acestea acționează uneori și în detrimentul facultăților emoționale și
expresive, care în timp conduc la sentimentul inadaptării, respingerii și al suferinței. În același mod,
cogniția umană este influențată de fenomenul delegării, care facilitează trecerea de la activitatea
științifică, unde sunt privilegiate cunoștințele analitice, la activitatea tehnică, care pune accent pe
practică și capacitatea de a acționa, toate acestea având repercusiuni puternice somatice, cât și la nivel
de identitate personală, care tind să definească „esența umană”.
Din punct de vedere biologic, termenul simbioză pune accent pe relația strânsă de coexistență
și de beneficiu reciproc între două specii diferite, fapt vizibil, chiar dacă și metaforic între om și
tehnologiile informaționale, care sunt într-o interdependență strânsă la nivel cognitiv și operațional:
„omul face tehnologia, iar tehnologia îl face pe om” [13, p. 19-20].
Rezultate și discuții.
Timpurile postmodernismului sunt definite de o realitate încă plină de sechele ale perioadei
precedente, doar că încrederea și securitatea, care animau omul modern, sunt deja epuizate. Astfel,
postmodernitatea ne determină să nu mai avem ideologii mari, ci să căutăm împlinirea nevoilor noastre
în grupuri mici, care nu neapărat împărtășesc valorile de referință ale unei societăți tradiționale: astăzi
familia nucleară înlocuiește familia patriarhală, structura valorică este în continuă redimensionare,
având un contur destul de ambiguu, viteza informației este caracterizată de o accelerare progresivă,
începând de la mass-media până la internet, modalitățile telematice de transmitere a mesajelor devin
din ce în ce mai funcționale, elementare, toate acestea fiind în dezavantajul comunicării conținutului
și a interacțiunii interpersonale, puternic influențată de tehnologie și internet.
Astfel, relația în absență, ce caracterizează noile modalități de întâlnire telematică, reduce
aspectul fizico-vizual și empatic-emoțional, fiind înlocuit de „fire” și „scrisul digital”: un nou model
de întâlnire, fără „obligația” de a te privi în ochi, printr-un simplu ecran, capabil nu doar să
îmbogățească vocabularul cotidian (etichetări, postări), ci și să schimbe semantica unor cuvinte foarte
importante [16, p. 228].
Un exemplu elocvent în acest sens, ar fi cuvântul „prietenie”, atât de folosit pe rețelele de
socializare, care în trecut era conceput ca o legătură testată în timp, capabilă să se transforme în relații
de rudenie, susținute de afinitatea actorilor implicați în ea, de relații construite zi de zi, generoase în
oferirea de timp și energie, în intenția de a te putea apropia de o persoană, de a o înțelege și de a te
acorda coordonatelor sale existențiale. Pe când astăzi datorită mediului digital, prietenia este „cerută”
și nu obținută, pornind de la un simplu „click”. În acest sens, cuvântul dat, s-a transformat în
posibilitatea de a începe să interacționezi cu cineva, mai mult sau mai puțin intrigat de profilul nostru,
care acceptă sau refuză solicitarea, totul depinzând de prezentarea Sinelui sau de imaginea exterioară.
Într-o astfel de cerere, de „a contacta” prietenia, există foarte puțin sau nimic din conținutul profund
al personalității, bazat pe autenticitatea legăturilor de prietenie adevărată, “în aceste forme de relații
trăind prea multe „prietenii false” [9, p. 208].
”În lipsa controlului social, ascunși în spatele unui profil care corespunde puțin realității
personale, oamenii profită de numeroasele posibilități de a ascunde adevărul, ajungând să dăuneze
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sferei personale al altor oameni” [4, p. 16-18], răspândindu-se destul de masiv fenomenul „intimidării
cibernetice”, care susține și „hărțuirea digitală”. De aceea nu este dificil să ne imaginăm de ce unii
oameni preferă un avatar decât Sinele lor, refugiindu-se într-o realitate virtuală simulată, capabilă să
compenseze toate neajunsurile personale din viața reală.
Totodată, relațiile absente conduc la o conștientizare slabă a conștiinței de sine, care se dezvoltă
în relația reală cu celălalt, contribuind la dezvoltarea Eu-lui puternic. În acest context „relația
educativă are nevoie de o întâlnire reală, care să investească în parametrii tradiționali de referință:
spațiu, timp, identitate personală și socială, cu scopul structurării unei noi condiții umane, care astăzi
este caracterizată de procese temporale, dimensiuni spațiale și forme de relaționare noi, neașteptate,
fiind influențate de accelerarea ritmului de viață și de procesul globalizării” [7, p. 35-36].
Astăzi pierderea orizontului plin de semnificație, schimbă accentul de pe persoană, ca
prerogativă a psihologiei, pe performanța învățării științifico-tehnologice, fiind necesară în acest sens
„conștientizarea riscului de „dezumanizare” al omului, pe care tehnologia azi ca niciodată îl
implantează în ADN-ul acestuia, considerând omul ca un produs manipulat și construit, decât educat”
[12, p. 43].
Totodată, factorul educațional, pornind de la problema omului, nu ar trebui să fie considerat
doar o metodă, care-l conduce la o viziune teleologică, ci mai degrabă o componentă pedagogică în
postmodernismul hipertehnologic. Asta ar însemna recunoașterea în interiorul acțiunilor educaționale
a exigenței libertății celui educat, digitalizarea având și implicații extraordinare, care nu afectează
omul în totalitate [1, p.61].
Azi inovațiile tehnologice, prin semnificațiile promovate, „reinventând omul”, sunt capabile să
stabilească relații care depășesc foarte mult relațiile obișnuite, acest lucru nefiind interpretat ca pe o
capacitate a acestora la infinit. De aceea perceperea acestor limite înțelese ca pe o acceptare favorabilă,
conduce la conștientizarea oportunităților reale.
Prin urmare, atunci când dorim să trimitem o felicitare cu ocazia unei sărbători sau eveniment,
alegem o carte poștală de pe internet, întrucât sunt diverse surse care ne oferă o gamă largă de aceste
produse în mod gratuit, având grijă s-o trimitem instantaneu în căsuța de e-mail al destinatarului.
Totuși, cel ce alege optimizarea timpului, bazându-se pe resursele rețelei, se confruntă cu o realitate
bine determinată: mai întâi de toate cu numărul limitat al cărților poștale, care se găsesc mai greu, în
special cele care reprezintă cu o intensitate mai mare ceea ce am dori să exprimăm, împreună cu
formatarea felicitării sau a cărții poștale deja setată, pentru a nu depăși numărul de caractere admise.
În acest mod gândul felicitării preia o formă scrisă foarte convențională, aproape sau complet
incapabilă să exprime conținutul emoțional al mesajului, la care se mai adaugă și destinatarul emailului, care nu cunoaște procedura standardizată folosită de prietenul său, care probabil va fi mai
puțin entuziasmat de o felicitare exprimată în acest fel. Așadar, „modalitatea tehnologică” trădează
oportunitatea bucuriei destinatarului, fie prin caracterul textului de tipar și nu de mână, fie prin răceala
desenului digital și emoția ștearsă pe care o transmite.
Aceeași senzație o trăim și atunci când primim unul și același mesaj mai mulți destinatari, acest
lucru fiind perceput ca lipsă de autenticitate din partea autorului, care provoacă reflecții asupra
sentimentelor față de destinatari. Și totuși adevăratul „nod” nu constă în voința și interesul „semnalării
afecțiunii”, transmisă fără discriminare la toate profilele și adresele din căsuța noastră de e-mail. Aici
punctul dureros, mai mult decât calitatea afecțiunii și al sentimentelor, o reprezintă raportul omtehnologie informațională, în sensul „încurcării” omului în tehnologie, răpit de performanța acesteia,
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ce cu puțină energie ajunge la o maximă eficiență, care este doar aparentă [14, p. 19]. Și este adevărat
că mesajul este trimis instantaneu, fără bătaia de cap de a cumpăra timbre poștale sau de a scrie frumos,
dar este tot atât de adevărat că din punct de vedere calitativ, mesajul este mai puțin intens, dând
impresia unui „surogat al afectivității”.
„Imaginându-ne că trimitem mesaje de felicitare cu aceeași facilitate cu care trimitem o foaie
de calcul tuturor colegilor de lucru, semnifică depășirea „liniei” de utilizare a tehnologiilor
informaționale sau neperceperea acestor hotare, gândindu-ne că acestea pot substitui fără discriminare
comunicarea umană în toate contextele vieții” [11, p. 237-238].
În această perspectivă, D. De Kerckhove [5, p. 175-178] menționează: „tehnologiile
informaționale se străduiesc să devină mijloace intermediare, care să acceseze realitatea interioară a
psihicului nostru individual și puntea de legătură cu lumea exterioară, desfășurând un fel de mediere
socială într-o extensie continuă: a imaginației, concentrației și acțiunii, devenind „a doua minte”, o
minte care va fi curând înzestrată cu o autonomie mult mai mare, decât ne-am dori”.
De fapt, este foarte în vogă, în special în rândul educatorilor sau învățătorilor de clase primare
să contacteze resursele rețelei de internet pentru a crea desene, produse, cu scopul oferirii cadourilor
legate de anumite tradiții, atât părinților cât și altor persoane de sărbători. Nimic de problematic până
aici. Doar că este dificil de înțeles de ce un educator crede că părintele este mulțumit, dacă primește
un desen sau cadou perfect, însoțit de o prescripție impecabilă. La rândul său, părintele ar trebui să
înțeleagă că „acel desenat” de fiul său, a fost tipărit de pe internet și doar colorat de copil. De aceea
dacă ne gândim la o astfel de procedură și o analizăm ca întreg proces de instruire, nu are sens,
deoarece o serie de elemente utile în această acțiune au eșuat, copilul fiind lipsit și el de gustul
creativității și al fanteziei (în locul lui, educatorul accesează internetul, alege pentru el și pentru
întregul grup de copii 1-2 modele și gata).
Pe de altă parte, părinții sunt privați de entuziasmul unui cadou conceput în întregime pentru ei,
de copilul lor. La fel ca și educatorii, care se auto-privează de acel moment ludic, ca sursă de
observație importantă pentru a testa progresul copilului: în organizarea spațiului pentru desen,
orientarea scrisului, acțiunilor de decupare, a abilităților legate de motricitatea fină sau controlul
oculo-manual.
Totuși, având în vedere că o mare parte ale actualelor inovații tehnologice, prin ecranul tactil
demonstrează simplitatea folosirii acestora, educația tehnologică este destinată marilor schimbări. De
fapt, din ce în ce mai puțin vorbim despre preocupările clasice cum ar fi: alfabetizarea digitală sau
regulile de utilizare a tehnologiei și tot mai mult mergem dincolo de acest lucru, către o problemă cu
mult mai relevantă, ce vizează relația concretă dintre om și tehnologie. “Ceea ce tindem să subestimăm
în acest moment, rezidă în faptul dezvoltării accelerate al tehnologiilor informaționale, mai ales în
domeniul comunicării, unde suntem supuși riscului real nu doar a neînțelegerii a ceea ce se întâmplă,
dar și a incapacității de control al fenomenului în sine, din cauza sistemului nervos uman, incapabil
să absoarbă multitudinea de informații la care este supus” [2, p. 7-26].
Cert este faptul, că tehnologia informatică, s-a înserat într-un ritm foarte rapid în viața
oamenilor, nelăsându-le timp suficient pentru activitățile lor propedeutice, comportând o adaptare
bruscă a acestora. Astfel oamenii nu și-au construit o nouă paradigmă interpretativă a realității, ci au
împrumutat-o, aderând în grabă la „punctul de cotitură digitală” [12, p. 43]. „Noile tehnologii schimbă
semnificația pe care o atribuim cunoașterii și adevărului, modificând modul de gândire profund
înrădăcinat, care oferă unei culturi percepția despre lume” [5, p. 175-178].
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Așadar, tehnologiile digitale nu au deloc un rol neutral, omul nefiind capabil să controleze pe
deplin efectele acestora întotdeauna, din motivul schimbării profunde al modului nostru de a trăi și
gândi, neutralizând criteriile interpretative anterioare.
Dacă ne gândim la oricare oficiu poștal sau bancă și ne asumăm o defecțiune tehnică de
calculator, în ciuda prezenței tuturor angajaților, activitatea de lucru se sistează. Acest fapt,
demonstrează cât de mult munca operatorilor, depinde de gestionarea tehnologiei și faptul că fără de
acestea se oprește totul în loc. Această situație, indirect inerentă pedagogiei, ne permite să percepem
direcția relației tehnologie-om, care nu este întotdeauna în favoarea celui din urmă. „Calculatorul, spre
deosebire de alte mașini, nu lucrează, dar dirijează în totalitate munca omului” [10, p.48].
Acest exemplu, care redă puterea excesivă a tehnologiei, ar trebui să devină temă de reflecție în
inițierea unei educații alternative, astfel încât școala să reprezinte contraargumentarea critică a difuziei
tehnologiei digitale în societate. E. Colicchi [4, p. 16-18] evidențiază: „în timpurile supradozajului de
informație, al autostrăzilor telematice, al internetului, care acoperă globul, transformându-l într-un
„sat cibernetic”, sarcina prioritară a școlii nu este doar să furnizeze informații, ci și să dezvolte o
gândire critică copiilor, în a discerne ce este pentru ei „prea avansat” ca să-i conducă la o „întârziere
în luarea deciziilor contextuale de viață”.
Această afirmație nicidecum nu este în favoarea unor activități subversive, care să vină în
detrimentul societății, ci reprezintă accentul pus pe școală, ca mecanism principal de dezvoltare a
tinerilor generații, având sarcina de a perpetua și a extinde tradiția culturală, îmbrăcând rolul
controlului asupra societății și asupra interacțiunilor între componentele acesteia, aprobând sau
respingând unele idei sau acțiuni. Școala este într-o relație dialectică cu mediul său, funcția ei fiind
întotdeauna să ofere un contraargument, inversul medaliei, nefiind centrată pe o ideologie, ci pe
echilibru. Aceasta nu înseamnă ignorarea beneficiilor evoluției tehnologiilor informaționale sau
refuzul aprioric al utilizării acestora, ci căutarea instanței de semnificație care ne-ar permite să le
evaluăm epistemologic și psihologic pentru a ajuta omul nu doar cum să le folosească, ci și
modalitățile cunoștințelor promovate de acestea.
Cu siguranță pentru oricare profesor școlar nu este avantajos să-și asume poziții de rezistență cu
referință la uzul tehnologiilor informaționale, ci mai binevenit ar fi să țină cont de noutățile radicale
odată cu: revoluția culturală, filosofică, psihologică și neuronală a postmodernismului, adoptând o
poziție ludică cu privire la acestea, care în același timp ar dezminți „rolul istoric” de „lipici social”.
„Astăzi tinerii au nevoie de un nou software al minții pentru a gândi într-un mod mai flexibil și creativ,
în depășirea blocajelor hardware-ului media, care tind să conserveze și să eticheteze realitatea” [3, p.
12]. Mai mult decât atât, copii necesită o formă a educației, care să considere tehnologiile
informaționale complet diferit de instrucțiunile necesare pentru utilizarea acestora (lucru extrem de
superficial). „Copii nu trebuie să știe doar a folosi un calculator, precum majoritatea populației a
învățat să conducă un automobil, ci să cunoască și să înțeleagă cum calculatorul folosește oamenii”
[8, p. 35]. Și doar înțelegând profund această problematică, se vor putea evalua direcțiile operaționale
ale intervențiilor educaționale, întrucât orice copil, indiferent de nivelul lui de educație, este
participant al acestei schimbări. „Noile tehnologii ne modifică structura intereselor noastre, a
lucrurilor pe care le gândim. Respectiv, acestea schimbă caracterul simbolurilor la care aderăm, prin
terenul pe care ne dezvoltăm mintea” [6, p. 87-88].
În concluzie, din cele relatate anterior, fără a promova reîntoarcerea la „era pretehnologică”,
rămâne să ne interogăm în ce măsură omul reușește cu adevărat să stăpânească tehnologiile
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informaționale fără a fi „înghițit” de acestea. Oare tehnologiile au ajuns într-un punct, care fuge
controlului uman? (Considerând potențialul imens al acestora, întrebarea nu ar fi atât de retorică). În
relația simbiozei dintre om și mașină, oare umanitatea a devenit „sclava” tehnologiilor informaționale,
mai degrabă decât „patroana” acestora? Oare să fi avut dreptate M. Heidegger [7, p. 35-36], când zicea
că: „lucrurile stau în șa și călăresc omul?” Întrebări care necesită investigații mult mai profunde și
care vor contura subiectul ulterioarelor cercetări, în credința că rolul tehnologiilor informaționale
susține și se adaptează complexității epocii în care trăim, poziției școlii în societate, prezenței
multiplelor forme de acces la informație, a formelor de cunoaștere, a necesității de a înțelege că
nevoile tinerilor de azi sunt mai eterogene și mai diversificate.
Prin urmare, sensul gestionării raționale a proceselor multimediale ar trebui să fie promovat
drept concept al tehnologiei, ca instrument de legătură dintre idee, autonomie și om [15, p. 7-9].
Acționând în asemenea termeni, semnifică reiterarea necesității unei educații, care descoperă și
promovează aspectele de valoare: valorizarea persoanei și a rațiunii umane, înțelese ca o totalitate
universală, în care raționalitatea și etica coincid.
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PANDEMIC IMAGINARY: VISUAL REPRESENTATIONS OF THE HUMAN BODY ON
THE FACEBOOK NETWORK
Abstract: A unique feature of the COVID-19 pandemic is that it has spread very rapidly to every
corner of the world. Trying to slow down the spread of the virus, but also forced by circumstances,
we all experienced a boost to the online environment. Consequently, the images of the online social
media, as artifacts produced through a transformative involvement of bodily and socio-cultural
practices, commented on current events, to debate social issues or to support various causes. Starting
from the study conducted by Dumitrița Holdiș in 2019 which claims that Romania is a Facebook
country, we conducted this study that takes into account the most popular Facebook pages in
Romania. Not surprisingly, they belong to the "already-stars" who, from the perspective of the digital
environment, can also be categorized as "influencers". The pages of the Media Pro trust were
excluded from this study, which focuses more on the operation of the individual and on his own image
production than on that of a community. The images were collected using the SocialBakers and
Popsters platform.
Keywords: digital culture, attention economy, identity, social media ideology, pandemic,
performativity.
Adnotare: O caracteristică unică a pandemiei COVID-19 este aceea că a ajuns foarte rapid în fiecare
colț al lumii. Încercând să încetinim răspândirea virusului dar și forțați de împrejurări, cu toții am
experimentat un impuls către mediul online. În consecință, imaginile mediei de socializare online, ca
artefacte produse printr-o implicare a transformativă practicilor corporale și socio-culturale, au
comentat evenimentele curente, pentru a dezbate probleme sociale ori pentru a susține diverse cauze.
Pornind de la studiul realizat de Dumitrița Holdiș în 2019 care susține că România este o țară
Facebook, am realizat acest studiu care ia în calcul cele mai populare pagini de Facebook din
România. Nu este surprinzător că acestea aparțin „deja-vedetelor” care, din perspectiva mediului
digital, pot fi totodată catalogați ca „influenceri”. Paginile trustului Media Pro au fost excluse din
acest studiu care se concentrează mai mult pe modul de operare al individului și pe producția proprie
de imagine decât pe cea a unei colectivități. Imaginile au fost colectate cu ajutorul platformei
SocialBakers și Popsters.
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Cuvinte cheie: cultură digitală, economia atenției, identitate, ideologia social-media, pandemie,
performativitate.
1. Relevanța imaginarului vizual în spațiile digitale
1.1. Puterea imaginii
Odată cu revoluția digitală care a început în a doua jumătate a secolului 20, treptat cantitatea de
imagine a crescut, atingând cifre record de producție și distribuire. Dezvoltarea tehnologică a oferit o
putere remarcabilă imaginilor și un spațiu de manifestare fără precedent iar viața de zi cu zi a
individului, comparativ cu deceniile anterioare, a devenit pe deplin vizuală și vizualizată. Nicholas
Mirzoeff, teoretician american care activează la intersecția politicii și a culturii vizuale globale /
digitale, declara în 1998 că membrii societății postindustriale trăiesc într-o cultură vizuală care
desparte brusc prezentul de trecut (Mirzoeff 1999, 3), iar istoricul de artă W.J.T. Mitchell sesiza
apariția unui nou fenomen cultural și a unei turnuri imagistice, ca urmare a tranziției de la o cultură
dominată de cărți la una dominată de imagine (Cohen 2003, 250-261). Informația, sensul sau plăcerea,
precizează Mirzoeff, sunt căutate și obținute de consumatori prin intermediul interfețelor de
„tehnologie vizuală”. Atunci când vorbește despre tehnologii vizuale, autorul se referă la orice suport
media conceput cu scopul percepției imaginii sau cu potențial de a ne intensifica sau spori capacitatea
vizuală naturală (3). Astăzi acestea pot fi de tipul fotografiei, cinematografiei, televiziunii, sau toate
la un loc prin intermediul: internetului, telefoanelor inteligente, gadgeturilor ori mediilor de
socializare online. În acest chip, dacă interacțiunea cu ziarele sau internetul implică o receptare la
unison a textului și a imaginii, cea cu filmul sau cu televiziunea presupune întotdeauna actul de a privi
și de a asculta, iar cea cu telefoanele inteligente, un amalgam între text, imagine, sunet și atingere
(aici, în relația cu unitatea mobilă, legătura tactilă este indispensabilă pentru utilizator!).
Prin urmare, abundența modurilor de vizualizare și de analiză, a diferitelor metodologii,
interese, poziții politice și etice ne oferă, în cuvintele Ameliei Jones, „formarea de noi strategii
interdisciplinare de interpretare” (Jones 2003, 3). În acest sens, considerăm că trebuie grabnic
investigate producția, circulația, consumul de imagini și influența acestora asupra caracterul
schimbător al subiectivității și a modurilor de a percepe ale individului în directă legătură cu ideologia
/ ideologiile rețelelor de socializare online.
1.2. Ideologia platformei Facebook
Știm de la A. Gramsci că hegemonia apare atunci când ideologia domină corpul social și obține
adeziunea voluntară pasivă sau activă a celorlalți (Green 2002, 9-10). Cu alte cuvinte, valorile
particulare ce servesc intereselor unor grupuri sociale (de exemplu cele ale influencerilor/vedetelor
mediilor de socializare) sunt impuse altor grupuri fără a se recurge la metode coercitive. Printr-un
proces de naturalizare, grupurile sociale se prezintă ca fiind capabile să asigure conducerea culturală,
justificându-și motivele pentru care interesele și valorile particulare ar trebui adoptate, ajungând-se la
o subordonare voluntară (Nae 2015, 38; Lull 1995, 61-65). Prin urmare, mass-media și, mai nou,
mediile de socializare online, pot fi folosite de elite pentru a-și perpetua averea și statutul răspândinduși propria filozofie, cultură și moralitate. În continuare vom vedea ce anume se întâmplă, în aceste
condiții, cu utilizatorii și care sunt pârghiile ideologiei platformei Facebook.
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Althusser se depărtează de teoriile marxiste cu privire la ideologie și nu o mai percepe pe aceasta
ca pe o falsă conștiință, ci mai mult ca pe un element inevitabil în construirea subiectivității (Hall
1985, 97-101). Acesta definește una dintre funcțiile esențiale ale ideologiei ca fiind aceea a
recunoașterii, explicată prin interpelarea subiectului care este strigat. Chiar prin intermediul acestei
interpelări, ideologia plasează individul în interiorul unui discurs (Lovink 2016, 5). Înainte de a accesa
platforma de socializare Facebook, individul trebuie mai întâi să completeze un formular, să creeze
un profil, să aleagă un nume de utilizator și o parolă pentru a crea un cont. Profilul este aprioric
subiectului și este cel care face legătura dintre sectorul de marketing și utilizator sau, în traducere
liberă, dintre piață și produs. Chiar prin această deschidere pe care platforma o asigură prin intermediul
unui profil, individul devine nu doar utilizator ci și subiect (a se ține cont că individul este văzut ca
un construct natural iar subiectul ca o construcție socială) (Nae, 39-40). Așadar, structurile ideologice
ale platformei Facebook transformă indivizii în subiecți.
Wendy Chung, fizician și specialist în genetică moleculară, susține că software-ul care
„produce” utilizatori este un analog funcțional al ideologiei iar computerele, percepute ca o mixtură
între software și hardware, sunt mașini ideologice. Așadar, fără sistemele de operare nu ar exista acces
la componenta hardware, nu ar exista mișcare în cadrul rețelei, ori diferite practici digitale, deci nu ar
exista utilizatori. Ba mai mult, fiecare sistem de operare prin intermediul anunțurilor și reclamelor
interpelează utilizatorul, îl „ispitește”, îl cheamă și îi oferă un nume și o imagine cu care să se
identifice. Astfel, componenta software și ideologia se îmbină perfect pentru că ambele încearcă să
cartografieze efectele materiale ale imaterialului și să argumenteze imaterialul prin intermediul unor
indici vizuali sau particularități vizuale. Prin acest proces, imaterialul apare ca o comoditate, ca ceva
care se autojustifică, ceva cu drepturi proprii. De asemenea, ideologia persistă, mai cu seamă, în
acțiunile decât în credințele individului, iluzia făcându-se simțită nu atât de mult la nivelul de
cunoaștere ci, mai cu seamă, la cel de acțiune. În acest sens, cercetătorul olandez, Geert Lovink
concluzionează că partea software îndeplinește funcția formală a ideologiei de conștiință falsă și pe
cea ideologiei descrisă de Althusser ca reprezentare a relației imaginare dintre indivizi și condițiile lor
reale de existență (Lovink, 8-10). Din moment ce individul devine subiect și produs al unui sistem
ideologic digital, pentru a întări relevanța analizei imaginarului vizual din spațiile digitale, considerăm
că este oportun să vorbim, în continuare, despre economia atenției.
1.3. Economia atenției
În cea mai mare parte a istoriei, accesul la informații a fost limitat. Cu secole în urmă, mulți
oameni nu puteau citi iar educația a fost considerată a fi un lux. Astăzi, avem acces liber la informații:
date, știri, teorii, literatură și artă de toate felurile. Ni se prezintă și ni se oferă o cantitate enormă,
nemărginită de informații, deși avem aceeași putere de procesare mentală iar timpul este limitat, ca și
odinioară. În consecință, astăzi ATENȚIA, nu informația, este factorul limitant. Înainte de a începe o
discuție despre „economia atenției”, să lămurim ce este atenția. „Atenția” este văzută de teoreticieni
precum Kenneth E. Carter și Colleen M. Seifert ca o concentrare selectivă asupra unor stimuli pe care
îi percepem la un moment dat, în timp ce ignorăm alți stimuli din mediul înconjurător (Carter și Seifert
2013, 140-142). Cu alte cuvinte, atunci când „acordăm” atenție unui lucru, ne epuizăm resursele
mentale de moment încât ne rămâne mai puțină atenție disponibilă pentru a o utiliza în altă parte. Deci
„atenția” de care dispunem este li-mi-ta-tă. În 1971, economistul și cercetătorul cognitiv Herbert
Simon spune lucrurilor pe nume, în cadrul unei conferințe la Brookings Institution: într-o lume bogată
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în informații, bogăția de informații înseamnă o deficiență de altceva: o penurie a ceea ce consumă
informația. Iar ceea ce consumă informația este destul de evident: consumă atenția destinatarilor săi.
(Kassabian 2013, 65; Simon 1965, 40-41). Așadar, informația consumă „atenție” iar o bogăție de
informații înseamnă, totodată, un deficit de atenție. Din acest motiv, „atenția” ar trebui să fie văzută
ca o resursă valoroasă pentru noi ca indivizi.
Luând în considerare boom-ul conținutului digital din ultimii ani, această resursă este, de
asemenea, apreciată de companii, de politicieni, de organizațiile non-profit care încearcă să ne atragă
pentru a ne cheltui banii, a ne oferi voturile ori pentru a ne pune la dispoziție timpul, ca voluntari sau
stagiari. Există deci o „luptă” pentru atragerea și reținerea atenției noastre; „luptă” care apare adesea,
în mediul academic, sub termenul umbrelă de „economia atenției” și care, din păcate, potrivit lui
Tristan Harris, președintele Center for Humane Technology și fost angajat Google, ne modelează
viețile (Thompson 2020; Haselton 2020). Așadar, oricât de surprinzătoare, pragmatice, pesimiste ar
părea cele enunțate, tehnologia nu este concepută pentru a ne distra sau pentru a servi orbește
interesele noastre, ci pentru a crește inventarul spațiului publicitar pe care o companie îl poate vinde.
În acest sens, în 1997, Michael H. Goldhaber mărturisea că economia globală trece de la o economie
materială la una bazată pe capacitatea atenției umane (Watanabe și McConnell 2015, 129). Prin
urmare, așa cum astăzi multe servicii online sunt oferite gratuit, „atenția” nu mai este doar o resursă,
ci și o monedă cu care utilizatorii plătesc pentru un serviciu.
În cele ce urmează, din perspectiva unei capacități de atenție seduse, vom realiza un studiu de
caz care va analiza reprezentări ale corpului uman în postările cu temă pandemică ale vedetelor și
influencerilor români de pe Facebook.
2. Studiu de caz: Performativitatea corpului uman în postările de pe Facebook ale
influencerilor din România
2.1. Despre prezentarea de sine și formarea identității în spațiile digitale
Publicat în 2010 în revista Cyberpsychology, Behavior, And Social Networking, „SelfPresentation 2.0: Narcissism and Self-Esteem on Facebook” este unul dintre primele studii care
analizează modul în care rețeaua Facebook a devenit un instrument în prezentarea sinelui. Studiul
constată că mediul constrânge identitatea individuală și permite, totodată, utilizatorilor să controleze
informațiile prezentate despre ei înșiși, să aleagă fotografii atractive pe care să le distribuie și să
compună descrieri într-un efort de a crește stima de sine. Mai mult, sesizează autoarea, utilizatorii pot
primi feedback public de la alți utilizatori, care pot acționa ca un regulator pozitiv al stimei narcisiste
(Mehdizadeh 2010, 358-360).
În 2012, L.Farquhar publică sub forma unui articol intitulat „Performing and interpreting
identity through Facebook imagery”, rezultatele unui studiu care a examinat prezentările de identitate
și interpretările a utilizatorilor platformei Facebook (Farquhar 2012, 446). Amintim de constatarea că
o imagine primește rar un comentariu sau oricare alt tip de feedback negativ de la un alt utilizator.
Așadar, adaugă autorul, „se observă lipsa unui feedback negativ asupra imaginilor prezentate, iar
această lipsă de răspuns negativ la imagini este, în termeni de interacțiune simbolică, interpretată ca
o confirmare a unei prezentări de succes” (469). Aș încheia această trecere în revistă cu remarca
autorului care susține că, „în ceea ce privește fotografiile distribuite, selecția lor și alegerea imaginii
de profil, adăugarea comentariilor la imagini și ștergerea etichetelor, utilizatorii au folosit tactici de
gestionare a impresiilor” (458-468).
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Apărut un an mai târziu, articolul Paulei Uimonen, „Visual Identity of Facebook”, cercetează,
așa cum sugerează și titlul, valențele vizuale ale identității în cadrul rețelei Facebook. Concentrânduse îndeosebi pe utilizarea fotografiilor de profil în realizarea unei, așa numite, afișări de „identități
mediate digital”, autoarea a folosit fotografiile de profil ale unor studenți ai unui colegiu de arte din
Tanzania. Apare aici ideea că, pe Facebook, relațiile sunt comunicate din ce în ce mai mult prin
imagini, făcând vizibilă reflexivitatea interactivă a performării. Introducând conceptul de „cadru
estetic social”, articolul reușește să surprindă tiparele de stratificare digitală a „identității în rețea” la
periferiile societății digitale (Uimonen 2013, 123). Cu alte cuvinte, atunci când subiecții își construiesc
identitățile online, se angajează în relații sociale cu corespondenții lor culturali. Cea mai importantă
particularitate a acestui proces sesizată de autoare este că în timp ce subiecții au vizualizat anumite
aspecte ale sinelui lor, alte aspecte au fost făcute invizibile. În consecință, continuă ea, ceea ce este
ascuns vederii este contextul social și cultural: „Pe Facebook, nu puteți vedea că electricitatea este
întreruptă în mod regulat în sala de Internet ( n.a. cunoscută la noi mai mult sub denumirea de Internet
Café), nu puteți simți țânțarii care pișcă, nu puteți mirosi mirosul persistent al transpirației, nu puteți
auzi vocile oamenilor care discută în timp ce utilizează împreună calculatoarele.”. În schimb, ceea
ce se poate percepe este ceea ce a fost selectat pentru vizionare: fotografiile de profil mediate care
prezintă performarea online a identității culturale. Pe de altă parte, așa cum puncta Uimonen, ceea ce
nu se poate vedea este realitatea socială a vieții de zi cu zi și persistența inegalităților sociale (134).
În 2013 José van Dijck publică articolul intitulat „‘You have one identity’: performing the self
on Facebook and LinkedIn” realizând un studiu comparativ între platformele Facebook și LinkedIn.
La finalul secțiunii „Facebook’s interface after Timeline”, van Dijck observă că asemănările dintre
prezentarea online a oamenilor și produselor, deci a persoanelor fizice și a brandurilor, sunt izbitoare.
Acesta continuă remarcând că aceleași interfețe și tactici se aplică ambelor, făcându-le și mai interschimbabile decât au fost vreodată (van Dijck 2013, 207). Autorul susține, de asemenea, că „atât
Facebook, cât și LinkedIn conturează și promovează comportamentul normativ: ajustările subtile ale
strategiilor de interfață de-a lungul anilor arată modul în care platformele implementează nevoile
utilizatorilor de conectivitate pentru a stimula conectivitatea profitabilă și modul în care împing
formele narative pentru a spori trasabilitatea comportamentului social” (212).
Așadar, vom porni de la ideea că pe platforma Facebook, ca reprezentant de seamă al mediei de
socializare online, imaginile inserate și percepute în straturi, planuri și postări, mediază o prezentare
a unui sine complicat, fragmentat, difuz, metafizic. Totodată, așa cum o izolare mai evidentă și
apăsătoare ca cea din timpul pandemiei cu COVID-19 nu a mai existat, vom continua prin a discuta
cum anume a contribuit performarea ori prezentarea sinelui la imaginarul pandemic din mediul digital.
2.2. Rezultate și constatări
Pentru studiul de față, ne-am folosit de platforma Socialabakers pentru a afla cele mai populare
10 pagini de Facebook din România: cele ale unor artiști dance/pop precum Inna cca 10.9 mil.
urmăritori / fani), Andra (3.4 mil), Smiley (3.4 mil), Akcent (3.4 mil), Antonia (3.3 mil) și Alexandra
Stan (3 mil). Până să ajungem la paginile grupului Media Pro, Știrile Pro TV (2.8 mil.) și Pro TV (2.7
mil.), de altfel codașe în acest clasament, trebuie să le menționăm și pe cele 2 apariții surpriză:
Giuliano Stroe (atletul român supranumit, „Micul Hercule”; 3.3 mil.) și Valentin Bosioc (culturist
profesionist și model de fitness român care a câștigat în 2015 concursul MuscleMania Paris, 3 mil.).
Andra (3.4 milioane de urmăritori) publică pe 22 martie prima imagine cu temă pandemică (fig. 1 –
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vezi lista de ilustrații). Camera de fotografiat este ușor înclinată, iar ochii modelului sunt aproximativ
la a treia linie de plasare. Înclinarea camerei într-un unghi de aproximativ 9-10 grade conferă imaginii
o oarecare spontaneitate, dinamism, unghi ce nu pare forțat ori intenționat. Compoziția nu denotă
creativitate ori vreun epatant efort în compunerea scenei și pare mai mult o fotografie făcută în
preajma gospodăriei. Andra este îmbrăcată simplu cu un tricou larg, gri, unisex, purtat indolent, părul
îi este strâns moț, iar singurul accesoriu este un colier nețipător, șters, banal, dezaxat. Totul denotă o
oarecare lejeritate, un aer degajat, într-un alt context, înstrăinat de amintirea carantinei, poate chiar o
zi de curățenie, ipoteză întărită, de altfel, de prezența mănușilor. Așa cum fotografia este făcută și
distribuită pe Facebook în plină pandemie, prezența mănușilor apare aici ca un simbol al acesteia, un
memento tăcut dar nicidecum discret. Textul este însoțit de hashtagurile #impreunainsiguranta
#domestos #stamacasa #criza etc. Chiar dacă, printre altele, se realizează și plasări de produse și
promovări de servicii, putem spune că imaginea îndeamnă la solidaritate și la respectarea restricțiilor.
În următoarea postare, mănușile de protecție au fost înlocuite de o mască imprimată cu textul „Totul
va fi bine” (fig. 2). Ținuta este multicoloră, copilărească iar mâinile modelează o inimă. Chiar dacă
nu-i vedem pe deplin chipul, zâmbetul Andrei este evident și pătrunzător.
Imaginile cu temă pandemică ale Andrei Măruță sunt senine, încurajatoare și prezintă pandemia
într-o notă optimistă. Corpul ei, aflat mereu în centrul atenției, în defavoarea decorurilor schimbătoare,
este îngrijit dar nu încearcă foarte mult să iasă în evidență și nici nu prezintă aspecte neplăcute ale
carantinei. Mănușile sunt alese pe sprânceană pentru a nu face musai trimiteri la sistemul sanitar iar
chipul, mereu zâmbitor, este descoperit în două cazuri din trei (fig. 3). Faptul că apare fie cu mănuși
de protecție, fie cu mască denunță intențiile ei și grija în construirea scenelor, chiar dacă la o primă
vedere acestea par niște instantanee fotografice de prezentare a vieții în carantină. Ca rezultat al
acestor tehnici de prezentare a sinelui, Andra realizează o brandificare a propriei persoane și care, mai
departe, așa cum nota și van Dijck, conturează și promovează comportamentul normativ (212).
Prima postare cu temă pandemică a lui Smiley (3.4 m.) este compusă dintr-o memă și o descriere
(fig. 4). Menționăm că Smiley este singurul influencer din top 10 care și-a folosit identitatea și corpul
pentru a crea o memă cu temă pandemică. Mema lui Smiley, creație proprie, este formată dintr-o
imagine prelucrată cu tehnici moderne, un fotomontaj digital, peste care s-a adăugat un text. Mema
tratează cu umor și face referințe la spălatul pe mâini, la propria obsesie pentru spălatul pe mâini și la
intensificarea vigilenței celor din jur, ca urmare a coronafobiei recent apărute la începutul anului 2020.
Umorul și ironia memei sunt potențate de jocul de cuvinte ce pune în contrast două circumstanțe
diferite, stârnind și incitând fantezii sexuale dar, totodată, amintind de pandemie.
În următoarea postare cu temă pandemică, masca lui Smiley este din material textil cu model de
tip armată (fig. 5). Postarea pare un update din izolare: artistul se află într-un mediu străin, un aeroport,
și-a acoperit chipul deși nu era musai să o facă, ca în cazul prietenilor săi. Am putem spune că, din
moment ce masca nu este aici un accesoriu vestimentar, în speța datorită modelului, deci nu are un rol
estetic, urmează trendul fotografiilor/selfieurilor pandemice și are un rol simbolic. Luând în
considerare și perioada în care a fost distribuită imaginea, masca de tip armată poate sugera un
camuflaj, o necesitate a celor care se întorc acasă de a se ascunde. Cu toate acestea, chiar dacă probabil
vrea să susțină repatrierea diasporei, mesajul este un selfie în sine, exclamând „Bine ai revenit”,
excluzându-i din peisaj pe cei doi însoțitori ai săi și eșuând, prin urmare, să adopte o poziție critică
fermă personală în legătură cu antipatia românilor pentru concetățenii lor nomazi. Cu excepția măștii
și mesajului, care probabil pun bazele unui activism digital, fotografia pare spontană și neregizată.
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Imaginile cu temă pandemică ale lui Smiley nu sunt pesimiste însă nici nu debordează a
optimism, ca în cazul Andrei, și nici nu încearcă să îl stârnească. Stilul fluctuant pleacă de la afișarea
unei glume cu iz erotic și a unei încercări de activism digital până actualizări de activități din carantină.
Inițial, Smiley și-a folosit creativ identitatea și corpul pentru a crea o memă. Aici, corpul era absent,
iar chipul voalat. Dacă în cazul acestui prim exemplu, cadrul era unul creat digital, deci imaginar, în
cea de-a doua imagine, cadrul era real, banal chiar, iar corpul lui Smiley era evaziv, mascat. Dacă nu
ar fi fost o imagine postată chiar de artist, identitatea lui ar fi fost, ca și în primul caz, o enigmă.
Singura imagine cu temă pandemică distribuită de Akcent (3.4 m.) este o fotografie, un selfie
chiar, în contraplonjeu al solistului Adrian Sînă (fig. 6). Adrian se află în fața unei clădiri. În stânga
imaginii se află un fragment, o jumătate de steag, două culori fiind ușor de perceput: albastru și galben.
Adrian, în centru, privește înspre cameră și distruge cel de-al patrulea zid. Chipul îi este acoperit de o
mască medicinală albastră, standard. Postarea este un mesaj de îndemn la echilibru și speranță
îndreptat îndeosebi spre poporul român. Ipoteză întărită și de hashtagul staysafe (ro. stați în siguranță).
Prima imagine publicată de Alexadra Stan (3 m.) este o fotografie de tip selfie (fig. 7). Capul
Alexandrei este acoperit de o glugă a unui hanorac negru. Chipul îi este mascat. Hanoracul este
acoperit de o geacă de blugi. Cântăreața este așadar aproape de nerecunoscut, identitatea îi este
ascunsă. Corpul este afișat parțial, secționat și numai acoperit, învelit, protejat. Fotografia apare în
perioada în care măștile de protecție erau la mare căutare și se găseau cu mare dificultate în farmacii
ori pe internet, unde erau vândute la suprapreț. Următoarea imagine este tot o fotografie de tip selfie
și care, datorită vestimentației identice și aceleași măști, considerăm că a fost realizată în aceeași
perioadă și că este o „postare întârziată” (fig. 8). De această dată, Alexandra își trage masca de pe
chip. Observăm cu această ocazie mănușile care-i acoperă mâinile. Cu excepția chipului, nici în cazul
acestei imagini corpul nu afișează mai mult decât îi permit „învelitorile”.
Articolul „Performing and interpreting identity through Facebook imagery” sesizează lipsa unui
feedback negativ în cazul postărilor din mediile de socializare online, iar această lipsă este interpretată,
în termeni de interacțiune simbolică, ca o confirmare a unei prezentări de succes (Farquhar, 469). În
rubrica din partea dreaptă observăm comentariul unui fan care, sub forma unui sfat, o atenționează pe
Alexandra că este inutil, poate chiar detrimental, să poarte o mască de protecție în propria mașina (fig.
9). A doua zi, Alexandra distribuie pe Facebook o fotografie cu ea fără mască, în mașină (fig. 10).
Consider că ar trebui evidențiat modul în care practica prezentării de sine este modelată de feedbackul primit sau, desigur, de lipsa acestuia.
Pe 15 mai, chiar în ultima zi a stării de urgență, Alexandra distribuie ultima imagine cu temă
pandemică din această perioadă (fig. 11). Imaginea nu este un selfie, iar Alexandra este însoțită de
cineva. Ambele femei par să pozeze, să aștepte momentul fotografiei. Spațiul este unul de exterior,
urban: în mijlocul unei străzi, cele două sunt separate de o linie continuă dublă. Cadrul și poziția
acestora se vor a fi simbolice pentru ridicarea restricțiilor din timpul stării de urgență. Dacă în pozele
de dinainte Alexandra apărea singură, deci păstra recomandările specialiștilor, aici distanțarea socială
sau fizică se năruie și cele două prietene se alătură pentru realizarea acestei fotografii.
Alexandra intermediază o comunicare vizuală cu ajutorul camerei de fotografiat. Ea este atât
operator cât și actor sau performer. Corpul îi este acoperit aproape în totalitate. Masca și mănușile de
protecție sunt prezente. Ținuta ei este simplă, sport, unisex. Prin purtarea măștii de protecție, ba chiar
și a mănușilor, și prin afișarea solitară a propriei persoane, Alexandra pare să îndemne la respectarea
restricțiilor impuse de autorități. Atunci când Alexandra și-a descoperit chipul, a primit un număr mai
________________________________________________________________________________________
Chișinău, Republic of Moldova, April 16, 2021
199

International Scientific Conference “Research, Innovation and Development from the Perspective of the
Global Ethics”
________________________________________________________________________________________

mare de reacții. Observăm astfel că cu cât o imagine este mai ancorată de identitatea influencerului,
cu atât are o permeabilitate și o răspândire mai mare.
Câteva considerații finale
Am urmărit, prin prezentarea de față, să evidențiem în special două aspecte: mai întâi, să aflăm
dacă și în ce mod discursul vizual al mediei de socializare online (manifestat, în speță, pe perioada
pandemiei, cu trăsături specifice, cu moduri de manifestare specifice) are o influență reală asupra
paradigmei vizuale contemporane; apoi, ne-am dorit să înțelegem dacă influența acestui discurs are
efecte asupra utilizatorului de internet. O primă concluzie care se desprinde este aceea că după apariția
imaginii digitale din anii 90 și a imaginii în rețea, sau a imaginii digitale a internetului, din anii 2000,
avem astăzi imaginea mediei de socializare online ca nouă formă culturală dominantă de vizualizare.
În acest mediu în care identitatea și subiectivitatea sunt seduse, descentrate, îndosariate și arhivate
într-o bază de date digitalizată, privirea devine privită, iar consumatorul consumat. Această
conjunctură și ușurința realizării instantaneelor fotografice și a distribuirii lor în mediul online
încurajează un „design de sine” ori o „performare a sinelui”.
Deși doar unele dintre imaginile prezentate intră în sfera esteticii selfiurilor, toate imaginile au
fost realizate pentru a fi expuse pe Facebook. Influencerii au performat în fața unei camere de luat
vederi pentru un public digital. În condițiile autoizolării și a carantinei impuse de măsurile restrictive,
instantaneele fotografice realizate de influencerii din toată lumea au reflectat, printre altele,
inegalitatea economică și socială. În cazul de față, imaginile cu temă pandemică ale influecerilor au
fost „cuminți”. Nu putem însă să nu conștientizăm că aceste corpuri umane, chiar dacă nu o arată în
imagini, sunt niște corpuri privilegiate ale societății. Pentru a voala asemenea aspecte, cadrele au fost
mai mereu restrânse și au afișat doar persoana vizată pentru a fi fotografiată: decorurile au fost
minimaliste, opacizate, îmbrăcămintea simplă, modestă. Așadar, ca și în cazul studiului lui Uimonen,
imaginile / cadrele au afișat doar ceea ce a fost selectat pentru vizionare (134). Prin prezența măștilor
și a mănușilor de protecție, ca „învelitori” ale corpului, influencerii au amintit de pandemie ori de
restricții. De asemenea, am văzut că cei mai populari influenceri din România au optat fie să nu facă
comentarii asupra crizei pandemice ori a stării de urgență (Inna, Antonia, Giuliano Stroe, Valentin
Bosioc), fie au încercat, după bunul plac și propriul stil, dar elegant și pașnic, să promoveze campanii
de conștientizare și informare (Andra, Smiley, Akcent, Alexandra Stan).
Prin urmare, putem trage o ultimă concluzie și anume că mesajele distribuite sub forma
fotografiilor din carantină de influenceri nu au contribuit în mod direct și conștient la răspândirea
fricii, a panicii ori a coronafobiei. Acestea au fost responsabile, nedirecționate, au încurajat și au
îndemnat fanii la conștientizare și la păstrarea optimismului și, putem spune că, măcar în ceea ce
privește paginile urmărite și analizate, nu au existat imagini cu tente conspiraționiste care să circule
în perioada menționată în rândul sau din direcția influencerilor.
Listă ilustrații
Fig. 1. Andra 22.03.2020: https://tinyurl.com/ezpjv7nj.
Fig. 2. Andra 16.04.2020: https://tinyurl.com/4mkcwew4.
Fig. 3. Andra 15.04.2020: https://tinyurl.com/yt42z3m2.
Fig. 4. Smiley 12.03.2020: https://tinyurl.com/47ubc65m.
Fig. 5. Smiley 14.03.2020: https://tinyurl.com/7tsdw726.
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Fig. 6. Akcent 07.04.2020: https://tinyurl.com/5wk5xyws.
Fig. 7. Alexandra Stan 24.03.2020: https://tinyurl.com/8a47ap3z.
Fig. 8. Alexandra Stan 26.03.2020: https://tinyurl.com/k3vzuhza.
Fig. 9. Alexandra Stan 09.04.2020: https://tinyurl.com/5dyv2b9z.
Fig. 10. Alexandra Stan 10.04.2020: https://tinyurl.com/a72pr78w.
Fig. 11. Alexandra Stan 15.05.2020: https://tinyurl.com/rndmrc.
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DIALOGUE IN THE FRAMEWORK OF VERBAL COMMUNICATION
Abstract: The theses highlight three aspects of verbal communication: didactic dialogue, heuristic
dialogue and decision-making dialogue. All this includes in itself a main link - argumentation which
is a method of rational persuasion. The structural elements of the dialogue are listed and each type
of dialogue is analyzed in detail.
Keywords: verbal communication, dialogue, didactic dialogue, heuristic dialogue, decisional
dialogue.
Adnotare: În teze se evidențiază trei aspecte ale comunicării verbale: dialogul didactic, dialogul
euristic şi dialogul decizional. Toate acestea includ în sine o verigă principală – argumentarea care
reprezintă o metodă de convingere rațională. Se enumeră elementele structurale ale dialogului şi se
analizează amănunțit fiecare tip de dialog.
Cuvinte cheie: comunicare verbală, dialog, dialog didactic, dialog euristic, dialog decizional.
Comunicarea și în particular comunicarea verbală are un rol esențial pentru existența noastră ca
ființe umane. Viitoarea activitate profesională a omului într-un mod sau altul este legată nemijlocit de
comunicarea verbală. De aceea considerăm că e necesar de familiarizat și cu una din multiplele
varietăți de manifestare a comunicării verbale – dialogul. În studiul ce urmează vom analiza esența
dialogului și tipurile de manifestare a comunicării dialogice.
Dialogul este o alternare de argumentări, iar la rândul său argumentarea este o metodă de
convingere a celuilalt. Argumentația reprezintă o formă de comunicare verbală care se bazează pe
raționamente pentru a influența convingerile și comportamentul partenerului prin utilizare de mesaje
orale sau scrise. Argumentarea este o metodă de convingere rațională. Se numește rațională anume
pentru faptul că se sprijină pe argumente ce țin de rațiune, dar nu de sentimente, emoții sau alte
temeiuri. Nu este dificil de înțeles că în procesul real de stabilire a adevărului în cunoașterea științifică,
în procesul luării deciziilor practice, într-o discuție sau polemică, situația se schimbă considerabil,
deoarece în toate aceste cazuri, aproape niciodată argumentele nu sunt veridice, ci posedă un anumit
grad de probabilitate. Argumentarea este un set de noțiuni idei care ne permit să înțelegem cum
raționăm și cum transmitem raționamentele noastre celorlalți cu scopul de a-i influența.
Dialogul (D) este compus din următoarele elemente: teza (T), argumente sau bază (A), procedeu
de argumentare (P), subiectul 1 (S1), subiectul 2 (S2) și lexicul (L).
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D = T + A + P + S1 + S2 + Lex
Dialogul socratic utilizat de antici se mai numește metoda întrebare-răspuns în stabilirea
adevărului. Dialogul deseori se identifică cu metoda ipotetico-deductivă de raționare. Însă avantajul
principal al dialogului constă în arta de a pune întrebări, iar aceasta presupune și cunoașterea profundă
a obiectului, domeniului discuției și a măiestriei de a pune întrebări.
În funcție de scopul care se urmărește deosebim mai multe forme ale dialogului. Una din formele
cele mai simple ale dialogului este dialogul didactic. Această formă a dialogului este utilizată destul
de frecvent de profesori în timpul procesului de expunere și explicare a noului material. El este
îndreptat totodată spre a facilita procesul de însușire a cunoștințelor predate. O altă funcție a dialogului
didactic este de a-i familiariza pe studenți cu deprinderile de a căuta și a găsi de sine stătător soluții
de rezolvare a diferitor probleme, de a-i învăța să aprecieze critic opiniile înaintate, să manifeste la
fel, o atitudine critică față de presupuneri, presupoziții, ipoteze, să analizeze atotcuprinzător
argumentele care sunt înaintate și utilizate pentru susținerea tezei. Un așa dialog se bazează pe
cunoștințele pe care le au deja studenții, pe facultatea firească a lor de a gândi logic. Țin să menționez
că dialogul didactic reprezintă nu atât metoda de stabilire a adevărului, cât o variantă, o metodă de
argumentație, fundamentare a adevărului de acum cunoscut (nu de studenți), pentru a însuși materialul
mai ușor, pentru a-l înțelege și mai lesne de memorizat.
Un alt tip de dialog este dialogul euristic. În cadrul dialogului euristic atenția principală este
orientată spre descoperirea noilor adevăruri științifice. Și de aceea în legătură cu aceasta se apelează
la procedee, mijloace și metode euristice. În științele tehnice, în cercetările empirice, rezultatele
observațiilor, datele experimentale obținute se analizează minuțios și se supun unor prelucrări
statistice. În continuare pe baza generalizărilor inductive, a aplicării inferențelor prin analogie și a
altor procedee se înaintează anumite presupuneri, anumite ipoteze. În procesul de formare a teoriei
științifice un rol important îl joacă ipoteza. Însă la rândul ei verificarea unei ipoteze se bazează pe
generalizările empirice, dar totodată se sprijină și pe metodele teoretice ale științei corespunzătoare.
Paralel cu aceasta un rol semnificativ îl joacă intuiția, fantezia, experiența acumulată de către savant,
cultura și dezvoltarea multilaterală a lui. La acest nivel de cercetare, investigație rolul determinant îl
joacă talentul și facultățile savantului, dar nu de multe ori și norocul, întâmplare fericită,
circumstanțele. Nu putem să explicăm logic contribuția acestor factori. Ei se referă mai repede la
factorii psihologici ai creației științifice. Albert Einstein afirmă referindu-se la acești factori în creație
„mie personal creația lui Dostoevski, operele lui îmi dau mai mult, cu mult mai mult, decât opera
matematicianului Gaus”.
Noua idee, generalizările teoretice ce au fost fixate, au nevoie de întemeiere și verificare. Și aici
din nou este lansat în circuit dialogul, de data aceasta dialogul euristic. În dialogul euristic organic
interferează două procese strâns legate între ele. Procesul de descoperire și procesul de întemeiere a
adevărului.
Dacă o ipoteză nu adeverește noua concepție sau e prea puțin probabilă, atunci prin intermediul
dialogului cognitiv, de cercetare, această ipoteză se înlătură, se exclude și este înlocuită cu o nouă
ipoteză cu un grad de probabilitate mai mare de reflectare a adevărului. Ca de obicei aceste ultime
ipoteze și se supun verificării după Karl Popper.
În esență dialogul euristic în știință se manifestă la toate etapele de cercetare a problemei puse
în discuție.
1) Evidențierea situației problematologice.
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2) Formularea problemei propriu-zise.
3) Înaintarea diferitelor strategii de soluționare a problemei.
4) Înaintarea diferitelor alternative de rezolvare
5) Selectarea variantei optime de dezvoltare a sistemului.
6) Verificarea ipotezei.
Participanții la cercetare își expun punctul de vedere, opiniile proprii, înaintează diferite
argumente în susținerea tezelor propuse de ei, se confruntă cu oponenții, își expun contraargumentele
pentru a contracara opiniile nefavorabile. O așa interacțiune, o așa confruntare a opiniilor, o așa critică
reciprocă a argumentelor, o așa alternare a cuplului categorial întrebare-răspuns în procesul dialogului
euristic contribuie la stabilirea în comun a adevărului.
Dialogul se utilizează și în procesul de pregătire și de luare a deciziei pe care îl putem numi
dialog decizional. Se iau decizii în știință, în domeniul economiei, în politica tehnică, în domeniul
social, în aprecierea programelor de dezvoltare socială de lungă durată. Diferite variante de soluționare
și luare a deciziilor sunt analizate de experții în domeniu în procesul unor discuții critice. Sunt
evidențiate avantajele și dezavantajele variantelor. Se stabilesc două particularități ale fiecărei decizii.
1) Cât de utilă este utilizarea acestei variante pentru stabilizarea economiei, de exemplu.
2) Cât de posibilă este realizarea acestui scop prin mijloacele ce sunt la dispoziție luând în
considerație condițiile, posibilitățile de care dispunem.
Luarea unei decizii începând cu cele mai simple cazuri cer totdeauna o argumentare, o evidență
a argumentelor pro și contra. Iată de ce argumentația este temeiul unei decizii, iar dialogul utilizat prin
discuția celor mai actuale probleme ale științei reprezintă instrumentarul prin care se selectează cele
mai optime decizii.
Concluzionăm că contribuția celor trei tipuri de dialoguri: dialogul euristic, dialogul didactic,
dialogul decizional în soluționarea diferitelor probleme practice ca varietăți ale comunicării verbale
este semnificativă.

________________________________________________________________________________________
Chișinău, Republic of Moldova, April 16, 2021
204

International Scientific Conference “Research, Innovation and Development from the Perspective of the
Global Ethics”
________________________________________________________________________________________

EXISTENȚIALISMUL CONTEMPORANIETĂȚII ÎN ABORDAREA
ECOLOGICĂ PENTRU VIITOR PRIN PRISMA ECOINOVAȚIEI,
ECODESIGNULUI
Angela MUNTEANU
Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Arhitectură, dr., conf.univ.
Chișinău, Republica Moldova
Autor corespondent: Munteanu Angela, angela.munteanu@arh.utm.md

THE EXISTENTIALISM OF CONTEMPORARYNESS IN THE ECOLOGICAL
APPROACH FOR THE FUTURE THROUGH THE PRISM OF ECO-INNOVATION,
ECODESIGN
Abstract: Humanity is facing major environmental problems, such as climate change, impoverishment
of natural resources and biodiversity loss. Both new economic and social models and new
technologies are needed to create clear and substantial environmental benefits. Some measures and
a way of thinking and consciously addressing the ecological problem for future generations are
needed. Environmental innovation can support the creation of sustainable solutions by businesses
that make better use of these precious resources and reduce the negative effects of our economy on
the environment. Thus, eco-innovation can support our efforts towards more efficient use of resources
and green economic growth.
Keywords: Existentialism, thinking, ecology, ecodesign, sustainability, recycling.
Adnotare: Omenirea se confruntă cu probleme importante de mediu, cum ar fi schimbările climatice,
sărăcirea resurselor naturale și pierderea biodiversității. Sunt necesare atât noi modele economice
și sociale, cât și noi tehnologii pentru a crea beneficii de mediu clare și substanțiale. Sunt necesare
unele măsuri și o formă de gândire și abordare conștientă a problemei ecologice pentru generațiile
viitoare. Inovarea în materie de mediu poate sprijini crearea de către întreprinderi a unor soluții
sustenabile care să utilizeze mai judicios aceste prețioase resurse și să reducă efectele negative ale
economiei noastre asupra mediului. Astfel, ecoinovarea poate sprijini eforturile noastre în direcția
unei utilizări mai eficiente a resurselor și a unei creșteri economice ecologice.
Cuvinte-cheie: Existențialism, gândire, ecologie, ecodesign, sustenabilitate, reciclare.
Puterea gândirii crează mediul înconjurător.
/S. Shivanada/
Existențialismul, formă de gândire
Problema existenței ființei umane, forma de gândire, abordarea comportamentului omenii în
secolul XXI-lea față de mediul înconjurător, este una stridentă și foarte actuală și dureroasă. Pornind
de la termeni studiați de mult timp înainte, determinăm una din principiile gândirii existențialiste, care
________________________________________________________________________________________
Chișinău, Republic of Moldova, April 16, 2021
205

International Scientific Conference “Research, Innovation and Development from the Perspective of the
Global Ethics”
________________________________________________________________________________________

este devenirea ființei umane. Prin urmare, acest concept de gândire, îl învită pe om să-și construiască
viața prin efort, printr-o transcendere de fiecare clipă a stării sale prezente. Existențialismul
contemporanietății, este manifestat în sensul că pune destinul umanității în mâinile oamenilor înșiși.
În felul următor, după cum menționa și filosoful german Martin Heidegger (1889-1976), în
lucrarea Ființă și Timp (1927), umanitatea și individul în parte determină alegerea pe care o face între
posibilități, gândire, conștiință și acțiune. Conștiința este existența însăși sau, după cum spunea
filosoful german, Karl Jaspers (1883-1969), este „ manifestarea ființei” [1, 2].
Pe de altă parte, existențialismul umanist a recunoscut funcția pozitivă și, într-o oarecare
măsură, determinantă pe care oamenii o pot avea în istorie. Astăzi este iminent să avem o abordare
respectuoasă asupra mediului înconjurător.
Poluarea atmosferei este încă o realitate dură
ale care efecte le suportăm cu toții zi de zi...
Problema ecologică și gândirea umanității
Astăzi omenirea se confruntă cu multiple probleme de ordin ecologic care ne pun în pericol
propria existență, dar şi cea a Naturii, în general: fenomenul de încălzire globală, poluarea de proporții
a mediului, dispariția vertiginoasă a speciilor de organisme de pe Terra, inundațiile şi incendiile de
proporții care devastează totul în jur şi răpesc sute de mii de vieți omeneşti – acestea sunt doar unele
exemple care ne demonstrează că Natura, din prieten, se poate transforma într-un duşman nemilos, în
cazul în care societatea umană nu propune soluțiile de rigoare pentru a armoniza relația dintre Om şi
Natură.
Omul este o parte a Naturii /V.I. Vernadskii/
Situația ecologică actuală în lume a devenit catastrofală. O preocupare primordială a statelor
este utilizarea rațională a resurselor naturale nu numai în interesul oamenilor, dar și a naturii.
Protejarea mediului nostru înconjurător în beneficiul generațiilor viitoare reprezintă una din
provocările majore ale epocii noastre.

În ultimele decenii factorii antropici de poluare a aerului au început să depăşească după
amploare pe cei naturali, căpătând un caracter global. Emisiile în atmosferă a nocivelor dăunătoare nu
numai că distrug natura vie, afectează în mod negativ sănătatea umană, dar de asemenea, sunt
potențiali de a modifica însăşi proprietățile atmosferei, ce poate duce la consecințe ecologice şi
climatice nefaste.
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Există multe modalități de a rezolva problemele ecologice ale omenirii. Dar, de obicei, totul se
rezumă la modul de reutilizare corespunzătoare a deseurilor de producție și, în general, la trecerea la
metode industriale mai ecologice, la utilizarea combustibililor mai curați, la sisteme naturale de
generare a energiei electrice (cum ar fi panourile solare sau morile de vânt- turbine eoliene) [3].
Utilizarea actualǎ a resurselor naturale, în special a resurselor neregenerabile, nu este sustenabilǎ
pentru mediu, în special în ceea ce priveşte schimbǎrile climatice, pierderea biodiversitǎții şi
degradarea resurselor naturale. Provocarea majorǎ a societǎții contemporane este tranziția cǎtre un
model economic şi o societate eficientǎ din punctul de vedere al utilizǎrii resurselor, în care resursele
sunt produse eficient; utilizate în mod corespunzǎtor, reutilizate, reprocesate şi reciclate; şi eliminate
în siguranțǎ - fǎrǎ a pierde locuri de muncǎ, diminuând calitatea vieții sau transferând problemele de
mediu între componente.
Sustenabilitatea este capacitatea de a exista si de a dezvolta fără a epuiza resursele naturale
pentru viitor. Dezvoltarea durabilă este o dezvoltare care răspunde nevoilor prezentului fără a
compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi. Presupune că resursele
sunt ființe și, prin urmare, ar trebui folosite în mod conservator și atent pentru a se asigura că sunt
suficiente pentru generațiile viitoare, fără a scădea calitatea vieții actuale. O societate durabilă trebuie
să fie responsabilă social, concentrându-se pe protecția mediului și echilibrul dinamic în sistemele
umane și naturale.

Figura 1. Mobilier realizat din materiale reciclate: lemn, ață de cânepă
Ecoinovarea, Creativitatea și Eco-design în spațiu interior
Ecoinovarea, creativitatea reprezintă orice inovație creativă care conduce la realizarea de
progrese semnificative în direcția atingerii obiectivului de dezvoltare durabilă, prin reducerea
impactului modurilor noastre de producție asupra mediului, prin sporirea rezilienței naturii la
presiunile asupra mediului sau prin obținerea unei utilizări mai eficiente și mai responsabile a
resurselor naturale.
Ecodesignul susține necesitatea încorporării criteriilor de mediu și durabilitate în cerințele de
bază ale designului produsului, cum ar fi costurile, funcția, utilitatea, estetica, fiabilitatea, siguranța
etc. Aceste criterii de mediu variază de la lupta pentru a minimiza consumurile și resursele la reducerea
a emisiilor și a poluanților de-a lungul ciclului de viață al produsului, nu numai în timpul procesului
său de fabricație, ci până la sfârșitul duratei sale de utilizare.
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Figura 2. Pleșca Gabriela, Constantin Oxana, studente gr. ARH-162, departament Arhitectura,
FUA, UTM. Mobilier, copr iluminat realizat din materiale reciclate
Designul ecologic, inovativ și creativ reflectă reflectă dorința omului de a apropia la maxim
locuința lui de condițiile naturale. Crearea interiorului ecologic permite locuitorilor să simtă unitatea
cu natura, armonia lumii înconjurătoare, să ia o pauză de la agitația vieții urbane. Unul din aspectele
principale ale proiectării ecologice este folosirea nu numai a materialelor naturale ecologice dar și
reciclarea, refolosirea. În rest eco-design nu este constrâns de nici un fel de limite şi reflectă la maxim
caracterul şi obiceiurile locuitorilor casei. Astfel, aplicând designul ecologic într-o locuință este de
amplasat zonele active de locuit de-a lungul orientării soarelui și se vor asigura aceste spații mari de
trafic cu lumină naturală, minimizând dependența de iluminatul artificial pentru a profita de lumina
naturală, vitală pentru o locuință durabilă.
Alte elemente pentru o locuința eco sunt:
- ferestre de operare – geamurile îmbunătățesc calitatea aerului din interior, vor minimiza
dependența de ventilația mecanică prin monitorizare personală a fluxul de aer prin casă;
- pardoseaua ecologică din plută, bambus, piatră cu densitate diversă de textură, ușor de îngrijit;
- blaturile ecologice de bucătărie din bambus [4].
Decorarea interiorului într-un stil ecologic presupune un spațiu liber, interior open space, cu
puține corpuri de mobilă. Combinația armonioasă de texturi, culori, materiale, forme, dimensiuni şi
funcționalitate, simplu şi oportun - aceasta este baza designului ecologic al interiorului.

Figura 3. Șestacov Maria, Beșliu Cristina, studente gr. ARH-162, departament Arhitectura,
FUA, UTM. Mobilier realizat din materiale reciclate
Conceptul de ecodesign s-a extins încât acum, prin ecologic înțelegem o armonie cu mediul
înconjurător, cu natura, cu planeta. Omul privit prin prisma ecologică il vedem direct implicat si chiar
________________________________________________________________________________________
Chișinău, Republic of Moldova, April 16, 2021
208

International Scientific Conference “Research, Innovation and Development from the Perspective of the
Global Ethics”
________________________________________________________________________________________

responsabil de integrarea si armonia sa într-un mediu natural sănătos. Mișcarea ecologică doreste o
planetă vie, sanatoasă în care toate vietățile și omul trăiesc în armonie și echilibru între ele și față de
mediu.
Conștiința curată il face pe om liber
/Sf. Ioan Gură de Aur/
Pe măsură ce populația lumii se apropiede opt miliarde, vechea paradigmă „cumpără, foloşte,
aruncă” nu mai are nici un sens și ne conduce spre un viitor incert. Conştientizatea acestui lucru a dus
la apariția proiectării ecologice, care constă în integrarea criteriilor de protecție a mediului în fiecare
fază: concepție, dezvoltare, transport, reciclare. Actualmente în Republica Moldova doar 15% din
deșeurile reciclabile sunt recuperate, restul 85% sunt transportate la gunoiști, fapt care
generează riscuri majore pentru mediul și sănătatea populației.
Cercetarea temei ecodesign este abordată de studenții arhitecți, realizând piese de mobilier și
corpuri de iluminat din materiale reciclete. Modelele de obiecte utile, funcționale, cu un aspect estetic
bine definit, încadrate în stilistica designului interior. Prezentate de către studenții în cadrul
Seminarului științifico-practic. Eco design, obiecte sustenabile, ediția I, 2019, 2021 ediția a II-a, în
regim online, au transmis într-un mod foarte expresiv mesajul evenimentului adresat mediului
academic și societății pentru reciclare și reutilizare, sensibilizare și protecție a Terrei: mobila bine
făcută, cu o funcționalitate mai îndelungată contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a planetei,
prin salvarea pădurilor și a altor resurse naturale (fig. 1, 2, 3) [5].
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CATEGORIES OF HUMAN BEING IN THE CONTEXT OF A NEW SOCIAL REALITY
(SOCIO-PHILOSOPHICAL DISCOURSE)
Annotation. The article in the context of the new social reality considers such categories of human
being as faith, hope, love, meaning of life, happiness. The author presents the definition of the concept
of a new social reality and a subjective view of the understanding of existing human existence and its
categories. The new social reality emerging at the beginning of the twenty-first century in the context
of dynamic information and communication technologies has a significant impact on the existential
concept of modern man, as well as on the development of processes of globalization, fundamentalism,
global and fundamental ethics. This influence leads to the transformation not only of all spheres of
society, but also of the personality, semantic ideas and moral principles of the categories of its
existence.
Keywords: new social reality, information society, civilization, existence, existential crisis,
globalization, global ethics, moral values, categories of human being, faith, love, hope, happiness,
meaning of life.
Резюме. В статье в контексте новой социальной реальности рассматриваются такие
категории человеческого бытия как вера, надежда, любовь, смысл жизни, счастье. Автором
представлено определение понятия новой социальной реальности и субъективный взгляд
осмысления существующего человеческого бытия и его категорий. Формирующаяся в начале
XXI столетия в условиях динамично развивающихся информационно-коммуникационных
технологий новая социальная реальность существенно влияет на экзистенциальную
концепцию современного человека, а также развитие процессов глобализации,
фундаментализма, глобальной и фундаментальной этики, что в свою очередь приводит к
трансформации не только всех сфер общества, но и в первую очередь личности,
смыслообразующих идей и моральных принципов категорий ее бытия.
Ключевые слова: новая социальная реальность, информационное общество, цивилизация,
экзистенция, экзистенциальный кризис, глобализация, глобальная этика, моральные
ценности, категории человеческого бытия, вера, любовь, надежда, счастье, смысл жизни.
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Новая социальная реальность несет в себе как угрозу, так и открывает новые горизонты
будущего. Одни ученые это перемены восхваляют, объявляют началом и главным
содержанием новой эры в истории человечества. Другие видят в них огромные возможности,
которые открываются с помощью овладения крупномасштабными информационными
технологиями и овладения широкими знаниями. Третьи высказывают опасения, что эти
перемены таят в себе угрозы личности и цивилизации, ведь общество может погрязнуть в
пороках, утрать человеческое лицо, моральные человеческие принципы, выдвинув на первую
ступень гедонистические ценности, потерять веру, любовь, надежду, победу добра над злом,
утратить смысл жизни.
«Новая социальная реальность – это реальность, находящаяся под влиянием
бесконечного множества факторов неопределенности, постоянно конституируемая человеком
и изменяющаяся как под влиянием человеческих действий, так и в ходе развития социальных
коммуникаций» [1].
«Смыслом новой социальной реальности является действительность, объединяющая
компьютерные технологии, интернет-ресурсы и сетевые коммуникации, детерминирующие
глубокие качественные изменения в сознании людей. Человечество живет в мире шаблонов,
неадекватных понятий и сформировавшихся догм; принимает за аксиомы сомнительные
теории, гипотезы, даже иллюзии. Оно, вступив в полосу информационной бифуркации,
функционирует в условиях рисков, угроз и катаклизмов, в острой ситуации неясности и
неопределенности, турбулентности и непредсказуемости» [2, с. 136].
В рамках информационной цивилизации в каждом социуме функционируют мощные
информационные потоки, которые представляют совокупность циркулирующих в обществе
знаков, кодов, сообщений, необходимых для его функционирования, совершенствования и
развития. Они формируют новую социальную реальность, которая влияет на экзистенцию
современного человеческого существования, имманентными элементами которой являются
потенциальные угрозы и риски, способные вовлечь современное общество в глобальную
катастрофу. В рамках новой социальной реальности на фоне некоторого снижения роли
традиционных (технических и технократических) технологий возрастает значение технологий
нетрадиционных – интеллектуальных и информационных, социальных и педагогических,
креативных и спортивных. Определяющими факторами развития современных цивилизаций
становятся технологии и инновации, социальное здоровье и человеческий потенциал,
социальный капитал и научные знания. На основе этого осуществляется переход к
информационной фазе развития мирового сообщества [1].
Новая социальная реальность имеет амбивалентное значение. С одной стороны, она
формируется в условиях активно прогрессирующих информационно-коммуникационных
технологий и каждый день приносит что-то новое в нашу жизнь. С другой, ураганные темпы
движения информационных потоков и развития коммуникативных технологий приводят к
экзистенциальному кризису личности, а также оказывают иное целенаправленное воздействие
на социальную реальность путем использования их в создании новых социальных явлений.
Современный человек в условиях компьютерной цивилизации, мощных потоков
разнообразной информации утрачивает смысл бытия, подвержен стрессам и зависим от
виртуальной реальности.
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Еще одним значительным процессом, взаимосвязанным с новой социальной реальностью
и также влияющей на существование человека в современном обществе, является
глобализация. Отрицательным в глобализации является то, что процесс её развития в области
культуры и морали может привести к утрате национальных ценностей, к унификации
человеческой культуры. Однако нельзя не сказать и о положительных моментах глобализации.
Дело в том, что сами фундаментальные, базисные моральные ценности носят всеобщий и в
этом смысле глобальный характер. Мораль по своей сущности изначально общечеловечна.
Следует согласиться даже с тем, что глобализация создаёт благоприятные условия для
утверждения универсально разделяемых ценностей. Как справедливо отмечает Э. Гидденс,
«универсальные ценности вовсе не исчезают в глобализирующемся постиндустриальном
обществе, а напротив, они получают реальное основание в глобальной взаимосвязи. Нельзя
согласиться лишь с тем, что только в условиях глобализации может быть впервые моральные
ценности получают реальную точку опоры. Подобная реальная опора для моральных
ценностей существовала изначально, в противном случае надо говорить не о реальных
моральных ценностях, а об их симулякрах, или иллюзиях» [3]. В связи с этим встаёт вопрос о
глобальной этике. Возможна ли глобальная этика? В «Декларации принципов глобальной
этики», разработанной фондом «Всемирный этос» в 1999 г., отмечается, в частности: «Под
глобальной этикой мы не имеем в виду глобальную идеологию или единственную
объединённую религию за существующими религиями, и определённо не доминирование
одной религии над другими. Под глобальной этикой мы понимаем фундаментальное согласие
на связующие ценности, окончательные стандарты и персональные позиции. Без такого
фундаментального консенсуса в этике, рано или поздно каждому объединению должны
угрожать хаос или диктатура, и индивидуальности должны исчезнуть» [3] И с этими
положениями следует согласиться.
Однако сложно пока предполагать, насколько гуманистическим будет формирующееся
постиндустриальное общество, какие еще новые возможности и горизонты оно сможет
открыть, сможем ли мы, например победить неизлечимые болезни и голод, нехватку
природных ресурсов, переехать жить на Марс и т.д.? Не стоит забывать и о том, что развитие
нового общества будет нести и новые проблемы, новые опасности, новые вирусы, гонку
новыми видами вооружений, военные конфликты и т.д. Всему мировому сообществу следует
прежде всего решить: как же можно гармонизировать потребности и способности человека с
бурным, многослойным, стремительно нарастающим и меняющимся потоком информации?
Счастлив ли по-настоящему современный человек, обладая столькими благами цивилизации?
И самое главное - как человеку не потерять себя, свой смысл жизни, веру, надежду и любовь,
те заповеди, каноны и принципы мироустройства и миропонимания, которые религия
формировала веками, которые смогли для нас сохранить наши далекие предки.
Чтобы помочь обществу в такой ситуации следует начинать с осмысления его
человеческих душ. Однако душа человека весьма сложное понятие, она лежит в основе
целостности его внутреннего мира и всегда наполнена чувствами, эмоциями, переживаниями,
чаяниями и надеждами, верой и любовью, счастьем, радостью либо печалью. У каждого
человека своя душа и порой очень трудно понять, что в ней скрывается. Как правило, только
такое чувство как любовь может наполнять душу светом и добром.
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Любовь самое прекрасное человеческое чувство, только находясь в состоянии любви,
человек чувствует, что он живет. То, что человек кого-нибудь любит, объясняется не
предметом любви, а человеческой способностью любить.
Для любви нет причин, любят не за что-то, любят, потому что любят. Аристотель считает,
что любить – значит желать другому то, что считаешь за благо и желаешь при этом не ради
себя, а ради того, кого любишь и стараешься по возможности доставить ему это благо.
По Гегелю, сущность любви состоит в том, чтобы отказаться от сознания самого себя,
забыть себя в другом «я». Именно любовь способна преобразовать окружающий мир и самого
человека, окрылить его на поступки, творить и создавать.
Согласно Л. Толстому, без любви жить легче, но без нее нет смысла. Когда человек
любит, ему кажется, что мир вокруг него наполняется яркими красками, светом, порой он даже
может увидеть то, что раньше увидеть или понять ему было не дано. Человек любит потому,
что не может не любить, даже когда обнаруживает, что его любимый человек не обладает
особыми достоинствами, любовь нельзя контролировать разумом.
Русский философ Ф.М. Достоевский говорил, что любить – это значит видеть человека
таким, каким его задумал Бог. И любящий всегда видит в любимом то, чего не видят
окружающие.
Любовь – это чувство, которое дано нам свыше, это дар Бога. Но многие люди лишены
этого чувства, оно им не знакомо, они эгоисты и любят только себя, зачастую подменяя чувство
любви привязанностью и привычкой, им нравится наблюдать и чувствовать, как любят их, но
ничего не дают взамен. Человек, который не любит - не полноценный человек, он не видит
всей красоты мира, он не живет, он просто существует. Глубина этого чувства очень сильно
зависит от душевной организации человека, именно в этом выражается то, как сильно он может
любить. Слова любви всегда одинаковы – все зависит от того, из чьих уст они исходят, говорил
Ги де Мопассан.
Любовь способна открывать человека, как с хорошей, так и с плохой стороны (например,
злопамятность или сильная всеразрушающая ревность, хотя раньше эти чувства ему могли
быть вовсе не знакомы).
Любовь по своей глубине похожа на такое чувство как горе, они оба могут разбудить
внутреннюю энергию и породить связь и чувственность между людьми на расстоянии.
Любовь можно градировать, одни люди могут так никогда и не познать этого чувства к
лицу противоположного пола, но верно, преданно и безумно любить своих детей, животных,
родителей или неодушевленные предметы – работу, машины и драгоценности. Существует
безусловная и безоговорочная любовь – любовь к детям, к родине.
Выражение любви происходит по-разному: это могут быть пылкие чувства, а могут быть
и более умеренные, и спокойные, когда человек просто любит в душе, без яркого выражения
этого чувства поступками и словами. Даже у каждого народа существует различное отношение
к этому чувству, ведь не зря же считают французов и итальянцев самыми влюбленными и
чувственными народами.
Любовь может быть вечной и бесконечной, ее можно пронести через долгие годы, а
может прожить по утверждению писателя, Ф. Бегбедера всего три года, сначала люди страстно
любят друг друга, потом нежно и по-дружески, а потом им становится скучно.
Весьма интересна точка зрения философа В.Соловьева, который выделил 5 путей любви:
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1. глубины сатанинские – разврат и извращения;
2. стезя животных – физическое влечение;
3. добрый человеческий путь – брак;
4. духовный брак – человеческая любовь;
5. равноангельская любовь – христианское монашество.
История знает также множество примеров, когда любовь находила свое выражение в
искусстве: например, Пушкин, посвящавший свои стихи Н.Гончаровой, великий художник
Сальвадор Дали, посвящавший все свои творения своей супруге, модели и музе – Гале,
Петрарка, любивший свою возлюбленную Лауру, А.Лингред, написавшая книгу «Пеппи
Длинныйчулок» в подарок своей дочери и др…
Вера также многогранное понятие. Может быть вера в себя, вера в правду, вера в добро
и конечно самое распространенное – вера в Бога. Религиозная вера – это возможность
сверхчувственного опыта, но и она может быть разной: можно верить в Бога, соблюдать все
догмы, вплоть до полного посвящения в религию, но и сомневаться, считать его иллюзией и
прибегать к вере только в тех случаях, когда человек отчаялся и больше ему негде найти
поддержку и опору. Теология признает религиозную веру неотъемлемым свойством
человеческой души или же благодатью, даруемой богом. В этом смысле вера
противопоставляется разуму, знанию. Вера - есть жизнь и источник жизни, самосознание,
которое само испытывается и действует как живая и животворящая сила.
Если говорить о конкретно человеческой вере, то она дает надежду и окрыляет нас на
свершения, заставляет нас прилагать усилия, чтобы нечто задуманное нами свершилось.
Объекты веры обычно выступают лишь в виде возможности, поэтому, когда мы верим, мы
действуем с целью, что все задуманное у нас получится. Но есть также и те люди, которые
верят во что либо, но ведут себя более пассивно, считая, что этого достаточно, и никаких
усилий не нужно, главное глубоко верить в свои идеалы, ценности и Вселенная тебя услышит.
Например, Фролов, считает, что вера — состояние субъекта, тесно связанное с духовным
миром личности, возникающее на основе определенной информации об объекте, выраженной
в идеях или образах, сопровождающееся эмоцией уверенности и рядом др. чувств и служащее
мотивом, стимулом, установкой и ориентиром человеческой деятельности.
В истории философии и психологии различают три вида теорий веры:
- эмоциональные, рассматривающие веру преимущественно как чувство (Юм, Джемс и
др.);
- интеллектуальные, в которых вера трактуется как феномен интеллекта (Дж. Ст. Милль,
Брентано, Гегель и др.);
- волевые, признающие веру атрибутом воли (Декарт, Фихте и др.).
Надежда — ожидание блага, осуществления желаемого. В античности не было единого
представления о ценностном значении надежды. Негативное значение надежды
обосновывалось тем, что она воспринимается как иллюзия, добровольный самообман.
Зачастую, надежда выступает в роли утешения, она определяет отношение человека к
будущему и его оценку настоящего.
По Платону, у хороших и правильно мыслящих людей надежды истинные и достижимые,
у дурных и неразумных — ложные и несбыточные. С такой трактовкой связано и понимание
надежды как положительной ценности, а именно справедливой награды за добродетельную
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жизнь. В христианстве надежда трактуется исключительно как положительная ценность. Хотя
допускается, что объектами надежды могут быть различные (в т. ч. материальные) блага, в ней
усматривается знак принадлежности человека не земной жизни, а вечности; ее основное
содержание — упование на справедливый суд Христа и спасение (мессианская надежда). В
таком качестве надежда рассматривается как одна из основополагающих добродетелей наряду
с верой и милосердием.
Понятие надежды занимает существенное место в моральной философии И. Канта.
Согласно мыслителю, высшее благо составляется из двух элементов — добродетели
(нравственности) и счастья, между которыми объективно существует напряжение: в
моральном законе не содержится необходимого основания для связи между нравственностью
и счастьем. Совершенное осуществление добродетели и достижение соразмерного с
добродетелью счастья непостижимы разумом и могут быть предметом лишь надежды. В
качестве условий возможности высшего блага и оснований надежды на его достижение Кант
называет свободу, бессмертие души и бытие Бога.
Другой философ, А. Камю, разделяя античный взгляд на надежду как на иллюзию,
добровольный самообман, считает, что понимание ее как ценности возможно лишь в рамках
религиозного и философского сознания, приписывающего миру смысл и основание.
В свою очередь, Э. Блох при создании философии надежды опирался на учение К.
Маркса, которое само считал актом надежды, именно на том основании, что в отличие от
предшествующей философии, ориентированной в прошлое и исходящей из реализованности
идеала совершенства, марксизм ориентирует на достижение универсального совершенства в
будущем.
Еще одной значимой категорией человеческого бытия является счастье, которое можно
рассматривать и как своеобразный мотив деятельности. Стремление к счастью - естественное
желание, определяемое природой человека. "Человек создан для счастья, как птица для
полета". В этом хорошо известном крылатом изречении народная мудрость зафиксировала то
обстоятельство, что счастье относится к глубинным сторонам человеческого существования, к
самой его природе. И уже только поэтому понятие счастья должно выражать определенный
срез нравственной жизни человека.
Существует еще и определение счастья как "морального сознания, которое обозначает
такое состояние человека, которое соответствует наибольшей внутренней удовлетворенности
условиями своего бытия, полноте и осмысленности жизни, осуществлению своего
человеческого назначения. Как и мечта, счастье является чувственно-эмоциональной формой
идеала, но в отличие от нее означает не устремление личности, а исполнения этих устремлений.
В зависимости от того, как истолковывается назначение и смысл человеческой жизни,
понимается и содержание счастья" [7, с. 303].
Каждый человек понимает счастье по-своему: кто-то его находит в материальных благах
– в деньгах и власти, для кого-то это любовь, семья, дети, кто-то считает счастьем возможность
творить и создавать.
Ученый В. Татаркевич выделил четыре основных значения понятия счастья:
1) благосклонность судьбы, удача, удавшаяся жизнь, везение;
2) состояние интенсивной радости;
3) обладание наивысшими благами;
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4) чувство удовлетворения жизнью [4, с. 61].
Немецкий философ И. Кант, в свою очередь, провозгласил человека, человеческое
счастье самой высокой ценностью и высшей целью.
Каждая историческая эпоха формирует свои ценности, которые в той или иной степени
определяют поведение человека. В процессе своего самоутверждения человек опирается на те
ценности, которые для него кажутся несомненными.
Смысл жизни человека – является центральным вопросом мировоззрения, ответ на
который определяет всю жизнь человека.
Утрата смысла жизни приводит к деградации. Духовно слаборазвитый человек может
связывать смысл своей жизни с чувственным удовольствием, с удовлетворением своих
материальных и эгоистических потребностей. Высоко одухотворенная личность глубже
понимает смысл своего существования, стремится к свободе и творчеству.
Окружив себя бездушными вещами, человек разорвал связи с природой и с
окружающими его людьми. Согласно Достоевскому смысл утрата связана, прежде всего, с
потерей человеком веры, надежды и любви. Если человек утратил любовь, то его жизнь
бесцветна, если потерял веру - то не осмысленна, а если истребилась надежда - то ситуация
безнадежна.
Современные западные психологи говорят об "экзистенциальном вакууме",
проявляющемся в скуке, которая может быть более болезненной, чем нужда. Создана
специальная наука - логотерапия, призванная помочь человеку восстановить утраченный
смысл бытия.
Жизнь дана однажды и единожды. Важно не то, сколько человек проживет, более важно
- как он живет. Ценность человеческой жизни измеряется не количеством прожитых лет, а их
наполненностью смыслом.
Сформировалось несколько мировоззренческих типов смысла жизни:
ꞏ религиозный или аскетический;
ꞏ стоический (вера в судьбу и мужественное перенесение ее ударов);
ꞏ гедонистический (следование чувственным удовольствиям);
ꞏ действенно-гуманистический, в котором долг и личность должны рассматриваться как
цель (И. Кант).
Л.Н. Толстой считал, что смысл и цель жизни заключается в самосовершенствовании
личности. По мнению К. Ясперса, человеческое существование раскрывается в «пограничных
ситуациях», то есть состояниях, обнаруживающих жестокость, враждебность мира, в котором
мы живём, в состояниях страдания, борьбы и смерти.
Человек, осознавая конечность своего земного существования и задаваясь вопросом о
смысле жизни, начинает вырабатывать собственное отношение к жизни и смерти.
Таким образом, человек и его бытие неотъемлемо связано с такими категориями как
любовь, вера, надежда, смысл жизни, счастье, смерть и бессмертие, свобода. Эти категории
соприкасаются своими гранями со всеми областями человеческой жизни и деятельности.
Философия с самого начала своего появления интересовалась ими. Каждая эпоха и каждый
философ вносил в них тот или иной смысл. Именно такие категории как любовь, вера, надежда,
счастье, объясняют всю сущность человека и цель его существования, мироздания. Пока мы
способны испытывать эти чувства – мы живем, мы стремимся творить, мы движемся вперед к
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открытиям, мы эволюционируем и развиваемся, мы формируемся как личности. Если в нашей
жизни потеряется хотя бы одна категория бытия, мы потеряем в целом смысл жизни, мы будем
только существовать, но никогда уже не ощутим всей полноты жизни, всех ее красок, того что
она способна дать человеку, явившемуся в этот мир. Жизнь дана однажды и единожды, каждый
человек и его судьба неповторимы, но Вселенная дала нам право не только на возможность
быть счастливыми, любить, верить, надеяться, жить, но и самому человеку прилагать свои
силы на самосовершенствование. Ведь не зря еще в эпоху Возрождения, мыслители говорили,
что человек – это венец природы, но порой он и сам не понимает силу своих возможностей,
которые ему даны с рождения и которые он обязан развивать, чтобы сделать еще прекраснее
свой мир и человечество в целом, тем самым, делая счастливым себя и других.
В контексте новой социальной реальности, процессах глобализации, фундаментализма и
информатизации важно не утратить смыслообразующие моральные принципы и этические
нормы категорий человеческого бытия – веру, надежду, любовь и не потерять смысл жизни.
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THE RELEVANCE OF "DARK ECOLOGY" IN PHILOSOPHY AND ART
Starea actuală a naturii este caracterizată ca o criză ecologică globală. O criză ecologică este
înțeleasă ca o perturbare planetară a echilibrului proceselor naturale provocate de om, este o
consecință a impactului asupra biosferei într-un volum ce depășește posibilitățile de adaptare a
acesteia. Influența activității umane asupra naturii duce la o schimbare globală a tuturor
componentelor sale. Diversitatea speciilor biologice este în scădere, în timp ce rata de dispariție a
depășit rata naturală de câteva ori. Atmosfera (o creștere a bioxidului de carbon etc.), hidrosfera
(poluarea apelor Oceanelor etc.) și litosfera (distrugerea acoperirii solului) sunt reduse treptat la o
stare nepotrivită pentru viață. Există o creștere a tuturor tipurilor de poluare: fizică, chimică, biologică
și nu în ultimul rând, informațională. Impactul tehnogen asupra naturii poate duce la apariția unui
mediu, în care, parametrii fiind nepotriviți vieții umane, la rândul său pot provoca procesul de
dispariție al omului ca specie biologică.
Situația crizei ecologice reflectă problema neconcordanței dintre starea naturală a omului și
condițiile artificiale de viață create de aceasta. Întrucât natura înconjurătoare și natura corporală a
oamenilor sunt indisolubil legate, un mediu artificial dezechilibrat este incompatibil cu existența
omului ca ființă naturală. Ca soluție la această problemă, se consideră posibilitatea schimbării naturii
omului în sine pentru a elimina conflictul cu natura și tehnosfera agresivă. Se pune întrebarea cu
privire la posibilitatea rezolvării problemei crizei ecologice doar prin impact economic și juridic
asupra societății. În opinia noastră, utilizarea măsurilor economice și legale pentru rezolvarea
problemelor de mediu este insuficientă. Criza ecologică este cauzată de vectorii civilizației care au
direcționat mișcarea către valori și categorii specifice, fără a căror corecție este imposibil să se înceapă
schimbări radicale. Pare necesar să se ia în vedere premisele filosofice ale crizei ecologice. Aceasta
presupune recunoașterea principiului filosofic de bază: considerarea lumii ca pe un mediu integral, în
care toate elementele sunt în relație directă cu întregul. Criza de mediu nu este doar o consecință a
crizei energetice, etc. Toate aceste motive pot fi atribuite problemelor de interacțiune dintre om și
natură și într-un sens mai larg - problemelor de natură culturală și socială. În literatura filosofică sunt
propuse multe modalități de rezolvare a problemelor „operei” ecologice ale civilizației, precum și
critica lor. Un loc special îl ocupă orientarea sub numele de „Ecologie sumbră”.
Problema principală pe care o abordează susținătorii „Ecologiei sumbre” este relația dintre om
și natură, om și lumea înconjurătoare. Timothy Morton, fondatorul acestei orientări, consideră că
oamenii în era numită „antropocen” (era geologică în care influența omului asupra geosferei a devenit
vizibilă și ireversibilă) au început să influențeze nu numai propriile vieți, ci planeta în ansamblu.
Merită de a menționa că „Ecologia sumbră” nu clasifică amprentele umane ca „bune” sau „rele”, sunt
pur și simplu ireversibile. T. Morton oferă mai multe exemple ca puncte de plecare a influenței umane:
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primii plugari care au început să planteze plante în sol, schimbând peisajul; revoluția industrială și
emisiile în aer; bomba atomică care a schimbat fundalul de radiații al planetei. Fiecare dintre aceste
procese sunt importante în sensul că schimbă relația dintre om și Natură.
Aspecte similare a acestei probleme au fost abordate pe parcursul istoriei filosofiei, în mod
deosebit de-a lungul sec. al XX-lea, dar T. Morton le include într-o discuție pe un subiect dureros,
despre ecologie, ținând în mod constant cititorul în suspans, forțându-l să se confrunte cu situații
mentale „incomode”, în care conceptele familiare nu mai funcționează și lumea pare complicată și
instabilă. Acest sentiment de a reflecta asupra lucrurilor, asupra cunoștințelor de care dispunem, este
modul în care un filosof activează din punct de vedere teoretic și valoric. La prima vedere poate părea
că o astfel de strategie este mai tipică pentru ficțiune. T. Morton reușește să evite problema „persoanei
a treia”, atunci când cititorul este îngrădit de lume într-un cadru impenetrabil și percepe situația nu
ca ceva personal, dar ca o poveste care poate fi observată.
Un alt concept utilizat de T. Morton este hiperobiectul – un obiect care nu diferă structural de
oricare altul și este constituit din partea exterioară și partea interioară, ascunsă, necunoscută
observatorului. Diferă hiperobiectul de alte obiecte doar ca mărime – ceva uriaș, care depășește
abilitățile mintale umane în limitele spațio-temporale, contactul cu acesta este plin de consecințe
pentru om. Într-un anumit sens, umanitatea însăși a devenit un hiperobiect – cel puțin după debutul
erei antropocene. T. Morton se opune înțelegerii obișnuite a lumii neclare, indeterminate, instabile,
obscure. Latura obscură a hiberobiectului poate fi studiată numai cu ajutorul unei formulări diferite a
întrebării, metodologiei și modalităților de percepție. Încălzirea globală este un exemplu de
hiperobiect. Schimbările climaterice globale încetează să mai fie o poveste de groază sau o
presupunere teoretică, devenind o rutină zilnică urgentă pentru majoritatea oamenilor: anomalii
climatice, dezastre naturale, o creștere a nivelurilor de temperatură – umanitatea într-o eră de
incertitudine. Nu este vorba de faptul că protecția mediului este un element important al agendei
media, în special în țările europene, ci doar că clima, spre deosebire de majoritatea obiectelor din
epoca „post-adevărului” știe să „vorbească” singură și va trebui luată în calcul.
În loc să creeze iluzia controlului și să vorbească despre prevenirea consecințelor negative,
proiectul lui T. Morton propune să recunoaștem complexitatea naturii, în care nu există reguli sau
recete gata făcute. Mai mult, consecințele schimbărilor climatice nu pot fi abordate, ci mai degrabă
trebuie să ne învățăm să coexistăm cu ele. „Ecologia sumbră” propune modalitatea de a convețui cu
o lume care se schimbă indiferent de modul în care omenirea vrea să o vadă. Proiectul lui T. Morton
se înclină mai mult spre indiferență și seninătate. Se pare că totul se prăbușește, dar asta atrage: de
aici apare sentimental unui nou început, incertitudinea. „Sumbrul” nu este doar o condiție prealabilă
metodologică pentru a găsi noi modalități de a discuta despre natura, ci și o o parte a esteticii a acestui
proiect, ce se reflectă în operele de artă.
Deci, „Ecologia sumbră” învață să nu ne fie frică de incertitudine, ci, dimpotrivă, să o percepem
ca ceva pozitiv, ca pe un punct de plecare, care va permite să construim noi relații cu alte obiecte.
Incertitudinea este considerată ca o trăsătură esențială nu numai a cunoștințelor, ci a atitudinii în
general. În loc să vadă incertitudinea ca pe o problemă, „Ecologia sumbră” stabilește sarcina de a
învăța să coexiste cu ea. Pentru a face acest lucru, „Ecologia sumbră” își propune nu numai să acorde
atenție la latura ciudată, sumbră a lucrurilor, dar latent începe să considere această latură ca fiind
singura reală. Ca urmare, neglijează în mod sistematic acele zone ale existenței umane care sunt axate
pe transparentă, în special viața publică și politică.
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FEATURES OF PROFESSIONAL MOTIVATION OF MODERN HIGH SCHOOL
STUDENTS
Abstract: The article presents the results of the study of professional motives and professional selfdetermination of modern high school students.
Keywords: professional motives, professional self-determination, the status of professional identity.
Проблема профессионального самоопределения личности относится к числу активно
разрабатываемых психолого-педагогических проблем. Важной линией развития в раннем
юношеском возрасте становится профессиональное самоопределение. Решение о продолжении
образования является важным шагом в построении своего жизненного пути. Многочисленные
исследования в данном русле показывают разнообразие мотивации выбора профессионального
образования. Так каковы же особенности профессиональной мотивации современных
старшеклассников, в этом суть проблемы нашего исследования. Цель нашей работы - изучить
особенности профессиональной мотивации современных старшеклассников.
В исследовании принимали участие ученики 10-11 классов средних образовательных
школ г.Орска. Мы использовали методики «Мотивация дальнейших жизненных планов» и
«Методика изучения статусов профессиональной идентичности». Рассмотрим данные об
особенностях профессиональных мотивов старшеклассников. Методика «Мотивация
дальнейших жизненных планов» включала в себя вопрос для старшеклассников об их
намерениях продолжения образования и того, где они собираются его продолжать. 94,5 %
респондентов планируют продолжить свое образование, причем в качестве продолжения
образования выбирают поступление в университет.
Наиболее важными мотивами продолжения образования для старшеклассников
являются: возможность получить в будущем интересную работу и работать в заранее
запланированном месте, учиться в том месте, которое соответствует способностям и талантам
респондентов и просто желание учиться именно в выбранном учебном заведении. Наименее
значимыми мотивами для старшеклассников являются: достаточность для будущей жизни
школьного образования, откладывание образование на потом и желание работать после
окончания школы, поступление в учебное заведение вместе с друзьями и следование совету
друзей и учителей. Наименьшую значимость для учеников имеет мотив выхода на работу и
откладывания получения образования, следующим по незначимости для них является мотив
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продолжения образования по совету друзей, и наконец, мотив продолжения образования –
поступление в учебное заведение вместе с друзьями.
Для всех старшеклассников общим значимым мотивом продолжения образования
является мотив дальнейшего устройства на интересную работу. Таким образом, у современных
старшеклассников существует представление о том, что будущая работа должна быть
интересной. Неопределенный статус профессиональной идентичности мы выявили у 9%
респондентов. Для данной группы школьников характерно отсутствие не только прочных
профессиональных целей и планов, но и попыток и желания их сформировать. У них
отсутствует потребность в подборе каких-либо вариантов своего профессионального развития.
Но при этом статусе старшеклассники подвержены внешним воздействиям, чаще всего это то
ближайшее социальное окружение, которое подталкивает человека к выбору пути
профессионального развития. Также старшеклассники подвержены и внутренним
воздействиям, что связано с развитием их мышления до уровня формальных операций. А также
максимально начинаются проявляться любопытство, побуждающее к исследованию мира.
Результаты изучение профессиональной идентичности старшеклассников: 2%
респондентов характеризуются навязанной профессиональной идентичностью. Учащиеся,
обладающие этим статусом, выбрали свой профессиональный путь под влиянием других, но
не путем самостоятельного выбора, а по пути наименьшего сопротивления, уступив внешним
воздействиям. Чаще всего это влияние референтной группы и школьники выбирают тот
профессиональный путь, который им предлагают. Переход в состояние моратория
профессиональной идентичности выявлен у 56 % респондентов. Для них свойственно, что
внутренние стимулы к развитию оказываются сильнее и человек начинает сам набирать опыт
и анализировать его. При этом происходит постепенное сужение сферы интересов из того
широкого спектра, который ему доступен. У 33 % респондентов наблюдается статус
достигнутой профессиональной идентичности, школьники готовы совершить осознанный
выбор дальнейшего профессионального развития или уже его совершили. Это достаточно
качественный скачок в развитии профессиональной идентичности в юношеском возрасте.
Полученные данные позволяют сделать вывод, что к 11 классу снижаются показатели
неопределенной профессиональной идентичности и навязанной профессиональной
идентичности; учащиеся 11 класса готовы к профессиональному выбору в большей степени.
При этом, выбирая профессию, они, как правило, начинают учитывать реальное содержание
той деятельности, которую им придется осуществлять, и те трудности, с которыми им при этом
придется столкнуться. Таким образом, в старших классах мы имеем действительный акт
самоопределения. Принятое школьником решение упорядочивает и приводит в систему
соподчинения все его разнообразные мотивационные тенденции, идущие как от его
непосредственных интересов и склонностей, так и от других многообразных мотивов.
Исследование проблемы профессиональных мотивов современных старшеклассников,
позволяет говорить о необходимости изучения проблемы профессионального
самоопределения с позиций учета особенностей социальной среды, а также социальноэкономических условий региона проживания, что в целом оказывает влияние на процесс
профессионального самоопределения старшеклассников. Следовательно, проблема
профессиональной мотивации современных старшеклассников требует своего дальнейшего
изучения.
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THE ROLE OF BIOETHICAL EXPERTISE IN THE CONTEXT OF THE COVID-19 PANDEMIC
CRISIS
Abstract: The paper emphasizes the idea that the current evolution of the COVID-19 pandemic has
produced a significant increase in the importance of bioethical expertise in contemporary society.
This phenomenon is explained by the multitude of ethical dilemmas and challenges generated by the
pandemic, the approach, treatment and implementation of pragmatic solutions belongs to bioethical
expertise.
Keywords: COVID-19 pandemic, ethical-humanitarian verification, bioethical dilemma, global
ethics.
Situația excepțională cauzată de pandemia COVID-19 generează probleme etice complexe în
luarea deciziilor medicale, politice și sociale. Pandemia COVID-19 conferă bioeticii atât sub aspect
teoretic cât și practic o relevanță deosebită. Dilemele etice create de acest flagel sunt urgente și deseori
dramatice. Din această perspectivă, bioetica în general și expertiza bioetică în special, joacă un rol
definitoriu în gestionarea acestei crize fără precedent.
Posibilitățile şi importanța expertizei bioetice ca strategie de rezolvare a problemelor sociale din
domeniul sănătății publice sunt reflectate în modul cel mai explicit în activitatea Comitetelor de
bioetică. Comitetul de bioetică reprezintă structura care în mod sistemic şi continuu se ocupă de
aspectele etice ale politicilor în domeniul sănătății publice. În mod clasic, comitetul de bioetică este
compus din diferiți experți şi poartă un caracter multi-disciplinar [1]. Așadar, expertiza bioetică
reprezintă o activitate axată pe verificarea etico-umanitară a analizei și pe evaluarea conținutului, a
obiectivelor diverselor domenii de activitate umană, a rezultatelor așteptate și a impactului acestora
asupra omului.[1]
Expertul în bioetică reprezintă specialistul în etică aplicată cu o pregătire temeinică în mai
multe discipline (filosofie, științe sociale, drept, medicină, asistență medicală). Interdisciplinaritatea
este unul dintre pilonii acestui domeniu. Acești experți sunt capabili să analizeze problemele etice
specifice spațiului sanogen (sănătate, sănătate publică). În perioade de criză, ei abordează probleme
cu privire la aspecte legate, spre exemplu, de alocarea resurselor sau carantinarea populației.
Activează în diverse instituții și organizații cu roluri diferite. Unii dintre ei sunt cadre universitare:
predau etică medicală, deontologie și etică cercetării viitorilor profesioniști și manageri din domeniul
sănătății, precum și studenților care studiază bioetica. Un cadru didactic bioetician poate comenta
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știrile din mass-media, poate participa la Comitete ce bioetică și poate activa în grupuri de experți
pentru a clarifica problemele etice dificile sau de a contribui la elaborarea și aplicarea unor măsuri
concrete în context pandemic. Alți bioeticieni activează în diverse instituții, cum ar fi rețeaua de
sănătate (etică clinică și etică organizațională), universități (etică cercetării, comportament
responsabil) sau în guvern (etica managerială). Ei activează de cele mai multe ori de o manieră
silențioasă, sprijinind diverse părți interesate, furnizori de asistență medicală și lideri în politica
organizațională, în cazul adoptării deciziilor clinice sau de cercetare. În calitate de avocat, alteori de
mediator, alteori de critic, bioeticianul îndeplinește mai multe roluri, al căror punct comun reprezintă
siguranța faptului că valorile și principiile etice ale societății moderne, precum responsabilitatea,
justiția, caritatea, solidaritatea, transparența, autonomia și demnitatea umană sunt respectate. Când
este cazul, experții bioeticieni încurajează sau critică inițiativele guvernamentale. Procedând de o
asemenea manieră, ei ajută mass-media și publicul larg să conștiintizeze mai bine justificările și
limitele diferitelor restricții cu care ne confruntăm, cum ar fi restricționarea libertăților noastre în
numele binelui comun și provocările cu care se confruntă societățile noastre în prezent.
Experții bioeticieni joacă un rol indispensabil în criza actuală: misiunea lor e să reducă
presiunea asupra medicilor și a decidenților în adoptarea deciziilor, care sunt adesea dificile și fără
precedent. Ei trebuie să fie prezenți pentru a sprijini factorii de decizie, asigurându-se că iau cele mai
bune decizii posibile în situațiile cu care se confruntă. Cine ar trebui să aibă acces la un aparat
respirator în cazul insuficienței lor? Cum pot fi protejați cei mai vulnerabili (cu dizabilități sau în
vârstă) de discriminare în fața deciziilor dificile de triaj? Cum să conciliezi nevoia de supraveghere și
respectarea vieții private, a libertății individuale și interesului public în limitarea libertății oamenilor?
De cele mai multe ori experții bioeticieni își asumă roluri care sprijină deciziile complexe din rețeaua
de îngrijire a sănătății cu privire la aspecte precum asistența psihologică și medicală în cazul deceselor
sau situații ce vizează comunicarea cu pacienții referitoare la confidențialitatea informațiilor despre
sănătatea lor. Bioeticienii asigură, de asemenea, protecția participanților și buna desfășurare a
cercetării în calitate de consilieri ai Comitetelor de etică în domeniul cercetării. Din cauza pandemiei
Covid-19, situația de urgență vine în contradicție cu condiționările și exigențele unei situații normale
de cercetare. Umanitatea are nevoie urgentă de tratament rapid și imunizare în masă, iar studiile clinice
în acest context ridică multe interogări etice. O atenție deosebită în contextul eticii cercetării se acordă
participanților vulnerabili.
Pandemia COVID-19 a constatat încă o dată faptul interdependenței noastre. Virusul ne
amenință pe toți și necesită un răspuns global. Criza ne-a demonstrat, de asemenea, că acțiunile tuturor
au un impact semnificativ asupra celorlalți. Moștenirea COVID-19 pentru bioetică ar putea fi o
direcționare radicală spre probleme care necesită o recunoaștere mai largă și o rezolvare mai rapidă.
În primul rând, echitatea distributivă. Expertiza bioetică trebuie să recunoască nevoia urgentă de a
dezvolta instrumente conceptuale și practice mai sofisticate pentru alocarea resurselor care depășesc
cu mult contextul unei pandemii. În timp ce COVID-19 a evidențiat brusc faptul că resursele noastre
sunt limitate, acest lucru va fi la fel de adevărat și după pandemie. Prea des, alocarea de resurse în
domeniul medical este netransparentă. Expertiza bioetica trebuie să demonstreze curajul moral prin
justificarea clară a deciziilor de alocare și asigurarea faptului că acestea sunt corecte, consistente și
transparente. Ea ar trebui să acorde mai multă atenție contextului mai larg în care operează asistența
medicală. Problemele etice în sănătate nu apar atunci când suntem bolnavi și avem nevoie de asistență
medicală. Ele sunt întotdeauna prezente, deoarece sănătatea noastră depinde de statutul nostru socio________________________________________________________________________________________
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economic și de modul în care suntem integrați în familii și comunități. Expertiza bioetică post-COVID
ar trebui să evite conceptualizarea individului uman ca factor de decizie autonom și izolat și să se
concentreze pe comprehensiunea persoanei umane în context societal, cultural și civilizațional.
Pe de altă parte, expertiza bioetică trebuie să exploreze în continuare dimensiunile globale ale
dilemelor bioetice. Ea trebuie să recunoască interconectarea noastră nu numai în cadrul comunităților
noastre locale, ci și ca membri ai comunității globale. Este important să recunoaștem angajamentele
noastre reciproce în afara granițelor naționale, nu doar în interiorul acestora, și impactul deciziilor
noastre locale asupra altor regiuni, în special a celor defavorizate. Din păcate, conceptualizarea
bioetică despre justiție și echitate nu se încadrează într-o perspectivă globală. COVID-19 ar trebui să
ne impună să ne reorientăm viziunea. Ne confruntăm cu provocări conceptuale colosale și extrem de
dificile. Ele apar într-un moment critic, într-o pandemie. In baza acestui context, în care se reflectă
autonomia individuală în mediile locale, se așteaptă ca expertiza bioetică post-COVID să se pronunțe
mai hotărât în instaurarea echitatății într-un context global, să promoveze dreptatea, echitatea,
transparența, încrederea, solidaritatea și compasiunea ca valori fundamentale. Aceasta va fi
moștenirea pozitivă derivată din experiența dificilă și dureroasă a pandemiei, pe care încă o
parcurgem.
Comitetul Internațional de Bioetică al UNESCO (CIB) și Comisia mondială de etică a
cunoștințelor știițifice și a tehnologiilor a UNESCO (COMEST), ca organisme consultative
internaționale în domeniul bioeticii și eticii științei și tehnologiei, recunosc nevoia urgentă de a conexa
diviziunile politice, limitele geografice și diferențele culturale pentru a ne concentra asupra nevoilor
noastre comune și asupra responsabilității noastre comune de a ne angaja în dialog pentru a găsi
răspunsurile corecte de ieșire dintr-o situație dificilă. În astfel de crize, rolul Comitetelor de etică și
bioetică la nivel național, regional și internațional este de a susține un dialog constructiv bazat pe
convingerea că deciziile politice și logistice trebuie să fie bazate științific, inspirate și ghidate etic [2].
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KNOWLEDGE AS A PROBLEM IN L. BLAGA AND K. R. POPPER
Annotation: In the proposed research, a comparative analysis of two conceptions is performed: that
of the English thinker Karl R. Popper (1902-1994) and that of the Romanian thinker Lucian Blaga
(1895 - 1961). These thinkers launched the idea of a new model of knowledge, which would ultimately
help us to shape a possible model of streamlining the process of scientific creation, advancement in
knowledge, discovery and innovation, and progress in cognitive terms.
Keywords: falsifiability, corroboration, problematization, dogmatic method, minus-knowledge,
ecstatic intellect, ecstatic intellect, mystery.
Adnotare: În cercetarea propusă, se efectuează o analiză comparativă a două concepții - ale
gânditorului englez Karl R. Popper (1902-1994) și gânditorului român Lucian Blaga (1895 - 1961),
gândidori ce au lansat ideea unui nou model de cunoaștere și care ne-ar ajuta în ultimă instanță să
stabilim, să conturăm un eventual model al eficientizării prcesului de creație științifică, de avansare
în cunoaștere, de descoperire a noului, de progres sub aspect cognitiv.
Cuvinte cheie: falsificabilitate, coroborare, problematizare, metodă dogmatică, minus-cunoaștere,
intelect enstatic, intelect ecstatic, mister.
Introducere
Problema cunoașterii, problema adevărului a fost din cele mai vechi timpuri și până astăzi una
din problemele majore ale filosofiei, și nu doar sub aspectul definirii, înțelegerii sau criteriilor
adevărului ci și sub aspectul avansării în cunoaștere. Progresul tehnico-științific din secolul XIX și
XX a pus și mai acut problema progresului științific în arealul filosofiei, în contextul în care s-au creat
teorii ce au depășit modelele de abordare cunoscute anterior. A fost nevoie de intervenția filosofiei
pentru a face posibilă asimilarea sub aspect comprehensiv a acestor revoluții la nivel de gândire, la
nivel de metode utilizate. Mai mulți cercetători care s-au aflat sub influiența acestor realizări inovative
(un exemplu caraceristic ar fi teoria relativității a lui A. Einstein) și-au dedicat timpul și energia
interpretării acestor descoperiri, descifrării mecanismelor lor. K. R. Popper, L. Blaga, D. D. Roșca, Ș.
Lupașco ș. a. au fost unii dintre cei care au încercat să contureze acest nou model de gândire și
abordare a problemelor științei, scoțând în evidență contradicția, iraționalul, neconcordanța,
problematizarea. În anul 1986 s-a consacrat chiar și termenul de problematologie [1.], care vrea să
legitimeze și să introducă în arealul științific situația de problemă, care până atunci trebuia înțeleasă
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mai mult ca o abatere, o eroare de evitat (cu toate că erau gânditori care anterior au promovat ideile
acestea, însă fără a fi sistematizate de cineva în mod special).
În cercetarea propusă, intenționăm să facem o analiză comparativă a diferitelor concepții ale
unor gândidori ce au abordat problemele ştiinței sub aspectul elaborării de noi teorii şi care ne-ar ajuta
în ultimă instanță să stabilim, să conturăm un eventual model al eficientizării prcesului de creație, de
avansare în cunoaștere, de descoperire a noului, de progres sub aspect cognitiv în ultimă instanță.
Concepția popperiană cu privire la cunoaștere
Karl R. Popper (1902-1994) este unul din gânditorii care în anul 1934 publică lucrarea Logica
cercetării devenită ulterior celebră, în special după apariția traducerii engleze, în anul 1959. Filosoful
englez a participat activ la dezbaterile filosofice ale timpului, dominate în acel timp de opinia
membrilor Cercului de la Viena și în special asupra metodei științei. Filosofii neopozitiviști au criticat
și au scos din arealul științei acele direcții științifice care nu puteau fi verificate prin raportarea la
experiență. K. Popper, în schimb, combate metoda inductivă promovată de ultimii și propune drept
criteriu de demarcație între teoriile științifice și sistemele metafizice falsificabilitatea. „ ... Oricâte
lebede albe am observa, aceasta nu ne îndreptățește să tragem concluzia că toate lebedele sunt albe”
[2 p. 74]. După metodologul englez activitatea cercetătorului științific constă în a formula și controla
enunțuri și sisteme de enunțuri, iar sarcina logicii cercetării trebuie să constea în analiza logică a
acestui procedeu, a metodei de cercetare a științelor. Popper consideră științifice numai acele sisteme
care pot fi testate prin experiență: „ ... nu verificabilitatea, ci falsificabilitatea trebuie să fie luată drept
criteriu de demarcație, ... un sistem al științelor empirice trebuie să poată eșua în confruntarea cu
experiența” [2 p. 84]. După filosoful englez un enunț al științelor teoretice ne comunică o cantitate de
informație cu atât mai mare despre lumea înconjurătoare, cu cât estre mai probabil să intre în
contradicție cu enunțuri singulare posibile. Dacă utilizând metoda inductivă putem aduce nenumărate
fapte în justificarea unei teorii, acest lucru nu ne asigură că nu pot fi descoperite și fapte care să
combată această teorie, adică adevărul obținut nu este cert, ci doar probabil. Pe când prin
falsificabilitate avem nevoie de doar un experiment ce contrazice adevărul stabilit pentru a combate
teoria.
Acceptând falsificabilitatea drept principiu de demarcație trebuie să acceptăm și ideea că pe cât
afirmațiile noastre sunt teoretice, pe atât sunt supuse greșelii. Sarcina oamenilor de știință, din punctul
de vedere al lui K. R. Popper, ar fi de a găsi greșelile și a le îndepărta pe calea controlului strict al
teoriilor, critica premiselor și înaintarea noilor ipoteze. De aceea tendința către adevăr este de
nedespărțit de criticism. De aici, dacă criticismul contribuie la găsirea adevărului, atunci el este
rațional. Desigur, putem să-i reproșăm gânditorului că odată cu înaintarea criteriului falsificabilității
ca și criteriu de demarcație între teoriile științifice și sistemele metafizice noi nu contribuim cu nimic
la progresul cunoașterii. Pe de altă parte filosoful englez recunoaște că nu atât falsificabilitatea este
aici (la progresul cunoașterii) importantă, cât capacitatea unei teorii de a fi supusă testării, sau altfel
spus procesului de potențială falsificare. O teorie care a trecut cu succes (adică nu a fost falsificată)
acest test a fost coroborată [2 p. 92].
Principiul falsificabilității introdus inițial ca și criteriu de demarcație între enunțurile științifice
și cele metafizice și-a extins, după cum am văzut, acțiunea și asupra metodei științei. Popper afirmă
că: „deciziile care fixează regulile unei metode empirice sunt corelate strâns cu criteriul de
demarcație” [2 p. 89]. Decizia aceasta al lui Popper de a extinde principiul falsificabilității și asupra
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metodei științei a fost cel mai mult criticat de către contemporanii săi. Cu toate acestea, afirmăm că
preocuparea aceasta a gânditorului nu trebuie separată de concepția sa privind creșterea cunoașterii.
Anume corelarea acestor două laturi a concepției popperiene oferă sens teoriei sale despre metoda
științei. Metodologul englez afirmă: „Problema centrală a epistemologiei a fost întotdeauna și este și
astăzi problema creșterii cunoașterii” [2 p. 59]. Progresul continuu al cunoașterii științifice este o
trăsătură esențială a caracterului ei rațional și empiric. Știința își pierde acest caracter dacă încetează
să progreseze și nu progres în sensul acumulării observațiilor, ci în sensul răsturnării repetate a
teoriilor științifice și înlocuirii lor prin alte teorii mai bune sau mai satisfăcătoare. Popper menționează:
„Istoria științei (ca și istoria tuturor ideilor umane), este o istorie a visurilor iresponsabile, a
perseverării și a greșelii. Dar, - spune Popper mai departe, - știința este unicul domeniu unde erorile
sunt criticate și corectate cu timpul” [3 p. 102]. Aceasta de acum ar fi un progres. Înăuntrul științei
există un criteriu al progresului. Cu cât mai multe teste suportă o teorie, cu atât e mai bună. Este
preferată o teorie interesantă, îndrăzneață, extrem de informată. Aceste proprietăți s-ar reduce la unul
și același lucru: la un grad mai ridicat de conținut empiric sau de testabilitate. Învățând din greșelile
noastre noi sporim cunoașterea științifică. „ … Noi nu avem o procedură mai rațională, decât metoda
încercărilor și erorilor – conjecturilor și respingerilor” [3 p. 137]. După această metodă se dezvoltă
toate ființele din natură. Dar noi ne deosebim de ele prin aceea că putem să ne analizăm critic teoriile
noastre. Filosoful englez formulează o schemă a creșterii cunoașterii prin eliminarea erorii; printr-o
critică rațională sistematică (Schema 1):
„P1 → TT → EE → P2”
Schema 1. Schema creșterii cunoașterii.
Sursa: К. Поппер. Логика и рост научного знания. [4 p.542].
Unde:
P1 – problema inițială,
TT– încercări teoretice de rezolvare a problemei,
teorii elaborate

EE – procedura eliminării erorilor,
P2 – o nouă problemă

După Popper ea devine schema căutării adevărului și a conținutului cu mijloacele discuției
raționale. În felul acesta știința evoluează de la o problemă la altă problemă. Vedem că
problematizarea cunoașterii este inevitabilă în cucerirea necunoscutului. Apariția în perioada
contemporană a o mulțime de noi ramuri ale științei demonstrează acest lucru. Popper ne spune că
orice teorie este o încercare de a rezolva o problemă științifică, o problemă care urmărește sau este
legată de descoperirea unei explicații. După filosoful englez știința pornește numai de la probleme,
numai prin intermediul unei probleme devenim conștienți că deținem o teorie. Problema este aceea
care ne provoacă să învățăm, să împingem mai departe cunoașterea noastră, să experimentăm și să
observăm. Astfel, știința pornește de la probleme și nu de la observații: „Progresul științei nu se
datorește faptului că acumulăm în decursul timpului tot mai multe experiențe perceptive și nici
faptului că învățăm să utilizăm mai bine simțurile noastre. Pornind de la trăirile noastre senzoriale
neinterpretate, nu ajungem niciodată la știință, oricât de sârguincios le-am aduna și ordona. Numai
prin idei îndrăznețe, prin anticipări nejustificate, prin speculații cutezătoare puse mereu la încercare,
putem captura natura” [2 p. 268].
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Au fost mulți gânditori care nu s-au lăsat convinși de argumentele filosofului englez și chiar și
astăzi mai sunt exprimări sceptice cu privire la metoda „inovativă” a metodologului. Cu toate acestea
afirmăm că conceptul de problematizare s-a implementat prin lucrările lui Popper în discursul
filosofic al timpului.
Concepția blagiană cu privire la cunoaștere
Cu trei ani mai devreme un alt gânditor, de data aceasta român, Lucian Blaga, publica în 1931
lucrarea sa Eonul dogmatic, devenită ulterior o parte componentă a unui sistem întreg de lucrări
dedicate problemei cunoașterii (Trilogia cunoașterii, Fundația regală pentru literatură și artă,
București, 1943. Din trilogie mai fac parte lucrările Cunoașterea luciferică și Cenzura transcendentă.
La o ediție ulterioară li s-a adăugat alte două lucrări: Despre conștiința filosofică și Experimentul și
spiritul matematic). La prima vedere s-ar părea că este o încercare prea îndrăzneață a filosofului român
de-a introduce în arealul filosofic un termen complet compromis pentru știință. Totuși, Lucian Blaga
afirmă cu toată încrederea: „Niciodată știința nu a fost, în aceeași măsură ca astăzi, o creație a
metodelor întrebuințate. Împrejurarea solicită revizuirea vechilor metode și lărgirea cunoașterii prin
noi metode în perfectă conștiință despre ele” [5 p. 128].
Vorbind despre formula dogmatică, gânditorul român atrage atenția asupra faptului că ea
„ascunde și un sens metodologic care …până acum nu a fost remarcat îndeajuns nici de filosofi, nici
de teologi” [4 p. 8]. Dacă privăm noțiunea în discuție de toate subînțelesurile ei religioase, ea poate fi
tratată cu succes ca și o formulă intelectuală, chiar dacă presupune o renunțare la intelect. După Lucian
Blaga dogmele formulate de primii creștini au fost dovada că intelectul s-a decis pentru prima oară în
istorie la o formulă, care, indiferent de raporturile ei cu realitatea, era antinomică în sine. Iată ce spune
filosoful român: „dogma e deocamdată orice formulă intelectuală, care, în dezacord radical cu
înțelegerea, postulează o transcendere a logicii” [5 p. 19]. În felul acesta două noțiuni opuse, datorită
acestei formule se pot situa alături, sau cum spune Blaga „dogmatismul relaxează în chip radical
raportul crezut absolut necesar între Noțiuni și Logică” [5 p. 37]. Dogma atrage atenția în acest context
doar ca tip de ideație, ca structură, care poate să ne deschidă o nouă viziune asupra lucrurilor.
„Dogmele sunt antinomii transfigurate de misterul pe care ele vor să-l exprime,” [5 p. 39], „… formula
dogmatică trebuie înțeleasă esențialmente ca expresie a unui mister,” [5 p. 66], „ …dogma e antilogică
exact în măsura în care indică o soluție, pentru noi irealizabilă, dincolo de linia raționalului” [5 p. 40].
Cu alte cuvinte filosoful român vrea să ne spună că poate exista și ceea ce nu se poate gândi logic, ba
chiar că exită doar concretul, care depășește cu mult capacitatea de asimilare a logicului. Și aici Blaga
postulază existența a două stări fundamentale ale intelectului: „en-static și ec-static” [5 p. 94].
Intelectul enstatic este cel ce se așează în funcțiile sale normale logice, intelectul ecstatic este cel ce
se așează în afară de sine, vine în contradicție cu funcțile sale logice.
Mai jos vom încerca să enumerăm câteva deosebiri radicale între aceste două tipuri de intelect.
(Tabelul 1)
Intelectul enstatic

Intelectul se aşează în funcțiile sale logice normale, neagă concretul,
organizează logic concretul, nu se interesează de antinomiile latente ale
concretului, creează concepte logice pe un plan abstract împotriva
concretului; se împacă cu concretul, apropiindu-se de el dialectic prin
succesive creații de concepte concrete, … .
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Intelectul ecstatic

Intelectul evadează din sine, se așează în afară de sine, în nepotrivire
ireconciliabilă cu funcțiile sale logice, acceptă concretul în detrimentul
conceptelor logice, este deschis către antinomiile latente ale concretului, se
așează în dezacord cu concretul, … .

Tabelul 1. Caracteristici ale intelectului enstatic și intelectului ecstatic

Am utilizat în expresiile de mai sus pentru prima dată noțiunea de mister. Misterul este noțiunea
cheie în filosofia lui Blaga, este „un început de structurare a necunoscutului”, cum ar spune-o
Constantin Noica [6 p. 27]. Blaga, însă, afirmă: „ … obiectul deplin al cunoașterii înțelegătoare e
misterul. … S-ar putea construi o întreagă teorie a cunoașterii pe baza raportării subiectului cognitiv
la mister ca obiect.” [5 p. 107].
Pentru a înțelege mai bine ce vrea să ne spună gânditorul român prin mister ca obiect al
cunoașterii vom reprezenta acest lucru grafic (Graficul nr. 1).

B

A

A ‐ cripticul misterului
B ‐ fanicul misterului
Graficul nr.1. Forme ale misterului

Cercul reprezintă misterul propriu-zis, porțiunea A – partea misterului care ni se ascunde
(cripticul misterului), porțiunea B – partea misterului care ni se arată (fanicul misterului). A face un
salt din partea misterului care ni se arată în partea misterului care ni se ascunde, înseamnă, după Blaga,
a „deschide un mister” [5 p. 165] sau cum suntem noi familiarizați, însemnă a pune o problemă. Acest
lucru este posibil doar datorită recurgerii la metoda dogmatică utilizată de către intelectului ec-static
(despre care am vorbit mai sus). În cazul în care, spune Blaga, pentru oamenii de știință noțiunea de
dogmă nu poate fi îndreptățită un termen echivalent al dogmei ar fi minus-cunoașterea [5 p. 139].
Termenul de minus-cunoaștere introduce în teoria cunoașterii noțiunea de direcție „potențare a unui
mister” [5 p. 106], adică trecerea de la un minim de incomprehensibilitate spre un maxim de
incomprehensibilitate. În acest fel noi nu riscăm să ne închidem toate potecile spre survolarea
necunoscutului ci suntem deschiși noilor perspective, noilor provocări, pasibili de crearea de noi teorii
care ar explica situația de problemă descoperită. Drept exemplu de utilizare inconștientă a acestor
metode Blaga aduce teoria relativității, teoria cuantelor. Experimentul lui A. Michelson, (În sec XIX
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s-a măsurat viteza luminii având în vedere viteza de rotație a Pământului. Rezultatul a fost descurajant
– totul se petrecea ca și cum Pământul ar fi stat pe loc.) natura dublă a luminii (la începutul sec. XX
existau două teorii concurente care explicau natura luminii: ca și undă sau ca și corp fizic. În ultimă
instanță s-a acceptat ideea că lumina are natură dublă – răsturnând în felul acesta orice logică
elementară.) au fost înțelese doar după acceptarea experimentelor care combăteau niște adevăruri
încetățenite în arealul fizicii de atunci și acceptarea unor ipoteze absurde din punct de vedere logic.
Iată de ce Lucian Blaga spune că „o schimbare în punctul de vedere, din care privim întâmplările,
deschide o perspectivă cu mult mai largă în știință decât cea mai genială idee.” [7 p. 267]. Filosoful
român dezvoltă ideea sa introducând în lucrările ulterioare termeni noi cum ar fi cunoaștere luciferică,
cenzură transcendentală, Marele Anonim, e.t.c. la care nu o să ne oprim în elaborarea de față.
Concluzii
Din cele câteva argumente enunțate mai sus observăm că teoria lui K. Popper este mult mai
simplă și ușor de înțeles, deși pare lipsită de valoare (din punctul de vedere al unor cercetători). Este
mult mai ușor să combați o teorie decât să o elaborezi și să o argumentezi. Totuși, faptul că s-a atras
atenția asupra experiențelor ce contrazic o oarecare teorie a dat naștere unei bănuieli rezonabile cu
privire la rolul acestora în elaborarea de noi teorii explicative iar odată cu apariția lucrărilor filosofului
român aceste bănuieli au fost pe deplin justificate (din punctul nostru de vedere). Lucian Blaga a
elaborat un sistem poate mai complicat decât cel al filosofului englez dar acest lucru se datorează
implicării cercetătorului într-un domeniu foarte puțin abordat – cel al misterului, al necunoscutului,
care „prin unele semne ni se arată iar prin altele se ascunde”. Totodată, calificativele date concepției
blagiene precum că ar fi mistică, nerațională sunt depăşite în contextul confruntării cu concepția lui
K. Popper. Formularea unui nou model de cunoaștere (Blaga o numește cunoaștere luciferică) ne-a
oferit posibilitatea să interpretăm altfel concepția popperiană și ne-a dat un instrument nou de
cercetare ce poate fi aplicat în toate domeniile de activitate științifică ale omului.
Referințele bibliografice:
1. Meyer, M. De la problématologie: langage, science et philosophie. Mardaga, Bruxelles, 1986. Le
Livre de Poche, 1994. (Problematologie: limbaj, știință și filosofie)
2. Popper, K. R. Logica cercetării. București. Ed. științifică și enciclopedică, 1981.
3. Popper, K. R. Adevăr, raționalitate și progresul cunoașterii științifice, în Logica științei. București.
Ed. Politică, 1970, p. 99-156.
4. Поппер, К. Логика и рост научного знания. Москва, Прогресс, 1983.
5. Blaga, L. Trilogia cunoașterii, Fundația regală pentru literatură și artă, București, 1943.
6. Noica C. Viziunea metafizică a lui Lucian Blaga și veacul al XX-lea, în Lucian Blaga – cunoaștere
și creație. Culegere de studii. București, Cartea românească, 1987, p. 27.
7. Blaga, L. Încercări filosofice. Timișoara, Ed. Facla, 1977.

________________________________________________________________________________________
Chișinău, Republic of Moldova, April 16, 2021
230

International Scientific Conference “Research, Innovation and Development from the Perspective of the
Global Ethics”
________________________________________________________________________________________

FENOMENUL FILOSOFIA DIN PERSECTIVA LUI I. PETROVICI
Vitalie MAFTEI
Universitatea Tehnică a Moldovei, Departamentul Științe Socioumane, lect. univ., drd.
Chișinău, Republica Moldova
Autorul corespondent: Maftei Vitalie, vitalie.maftei@fcim.utm.md

PHILOSOPHY PHENOMENON FROM THE PERSECTIVE OF I. PETROVICI

Abstract. This article aims to highlight philosophical issues related to - the role and significance of
philosophy, the relationship between philosophy and science, psychology, in defining philosophy from
the point of view of the Romanian thinker I. Petrovici. The article highlights the thinker's concerns
about - what is in essence philosophy, what is its significance, role and importance, how it is treated
in different historical periods of human development and what were the main factors that formed the
basis of such characterizations.
Keywords: philosophy, nature, knowledge, principles, definition of philosophy.
Rezumat. Lucrarea dată își pune ca scop să scoată în evidență probleme filosofice ce țin de – rolul
şi însemnătatea filosofiei, relația între filosofie şi știință, psihologie în definirea filosofiei din punctul
de vedere a gânditorului român Ion Petrovici. În lucrare sunt evidențiate preocupările gânditorului
față de - ce este în esența sa filosofia, care este însemnătatea, rolul şi importanța ei, cum este tratată
ea în diferite perioade istorice a dezvoltării omenirii şi care au fost factorii principali care au stat la
baza unor astfel de caracterizări.
Cuvinte cheie: filosofie, natura, cunoaștere, principii, definiția filosofiei.
Ion Petrovici s-a născut la 14 iunie 1882 în orașul Tecuci. O personalitate marcantă în cultura și
istoria filosofiei românești, care a lăsat o contribuție originală în cercetare metafizicii și logicii.
Licențiat în drept şi litere, obținând doctoratul în filosofie, fapt ce configurează factura sa de gânditor.
Face cursuri de filosofie în Germania. Cariera profesională o începe în cadrul Universității din Iași în
calitate de conferențiar în filosofie ținând cursuri de logică, psihologie, probleme metafizice şi
introducere în filosofie. Ulterior devine profesor în cadrul Universității din București.
De la bun început o atenție specifică este acordată de către I. Petrovici problemelor de
metafizică, istoria filosofiei, logică. Aceste idei sunt reflectate în O problemă de filosofie (1904),
Cercetări filosofice (1907), Teoria noțiunilor (1910), Probleme de logică (1911), Introducere în
metafizică (1924). O lucrare specifică este Cercetări filosofice în care gânditorul analizează așa
probleme de interes ca Rolul şi însemnătatea filosofiei; Definiția filosofiei; Filosofia și Religie,
Filosofie și Psihologie, Istoria filosofiei, etc., cea ce prezintă un interes specific pentru analiza esenței,
specificului, rolului filosofiei. Autorul intervine cu o poziție individuală atunci tratează problema
filosofiei. Ba mai mult în edițiile ulterioare, dânsul intervine cu noi precizări la problema menționată,
denotând interesul, importanța şi complexitatea problemei.
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Rolul şi însemnătatea filosofiei
Pentru a înțelege ce este filosofia autorul propune determinarea rolului şi esenței filosofiei în
istoria umanității. În linii generale filosofia este privită de către autor ca fiind o concepție bine
întemeiată asupra întregului univers. Pentru a evidenția veridicitatea acestei afirmații, dar aici ar fi
bine să ținem cont de componenta esențială a filosofiei şi anume metafizica, gânditorul începe analiza
sa prin contrapunerea specificului filosofiei vizavi de Psihologie, Morală, Sociologie, Estetică şi
Logică. Acestora le sunt atașate caracteristicele unor științe particulare, care formulează legi restrânse,
particulare şi care exprimă incomplet, neprecis principiile universale ale lumii. Autorul constată că
obiectul filosofiei este principiile universale ale lumii. De la bun început gânditorul vede necesitatea
introducerii unui curs de filosofie (Filosofie generală). În aceste circumstanțe gânditorul acordă
anumite explicații. În raportul Istoria filosofiei – Filosofie (filosofie teoretică, filosofie generală),
primei îi este atribuită din start caracteristica sa şi anume – expunerea cronologică a principalelor
concepții asupra lumii, printr-o critică comparativă. Este un curs „mai mult istoric decât de filosofie„
[1]. În plan istoric răspunsul la unele probleme vine în legătură directă cu alte răspunsuri la problemele
din același sistem filosofic, sau depinde de împrejurările în care a apărut. Pentru Filosofie (teoretică)
în schimb, are drept scop determinarea celui mai bun răspuns asupra unei sau altei probleme, este o
„abordare logică şi pe cât se poate experimental să tracteze propriile probleme ale filosofiei” [2].
Această abordare reducționistă vine doar să specifice înclinațiile şi orientările conceptuale ale
autorului ca fiind metafizice. Desigur nu se prezintă drept scop minimalizarea importanței uneia sau
alteia, nici nu poate fi astfel, abordarea istorică „a unei probleme filosofice nu istovește nevoia de a
tracta teoreticește acea problemă din punct de vedere al actualității” [3].
După determinarea denumirii cursului, Petrovici începe analiza rostului filosofiei pentru viața
omenirii şi propășirea ei, întrebare care nu şi-a pierdut actualitatea şi astăzi. Interacțiunea filosofiei cu
celelalte științe, care se propun la secția filosofică unde aceasta s-a mărginit la predarea lor, nu sunt
în esența lor filosofice. După natura sa, filosofia, ca o incursiune mentală asupra lumii este atribuită
omului. Gânditorul începe analiza problemei enunțate, în general, de la esența ei şi anume viața
sufletească a omului. Fondul vieții sufletești este voința de a trăi, restul vieții psihice este instrumentul
părții voluntare „Impulsiunea este deservită de celelalte părți a vieții psihice. La bun început /om
primitiv, copil/ voința se revedea în tendința de a trăi, de a exista. Ingredientul de bază a unei asemenea
existențe era plăcerea şi durerea, apoi apar senzațiile – întâia treaptă a intelectualității” [4]. La final
apare inteligența – care acordă vietății să prevadă ce se va întâmpla în timp, căci anterior erau vestite
doar fapte împlinite. Inteligența şi simțurile erau create în serviciul voinței. Pentru a le acorda o
activitate independentă, neatribuită nevoii voinței apare arta pentru simțuri şi știința pentru inteligență.
Atributul caracteristic științei este inteligența, care cuprinde totul, încearcă să fie universală. În
cazul unei nevoi imediate, inteligența se limitează la cunoașterea unor fenomene, are un anumit motiv.
În lipsa lui, a şti, a cunoaște se răsfrânge asupra lumii înconjurătoare în întregimea ei (cu toate că, în
realitate, este cunoscuta pe bucăți, cea ce nu subminează scopul ei de a cunoaște totul). „În rezumat
cercetarea întregului fiind țintă acelei activități neatârnate a inteligenței de care am vorbit, această
activitate este prin firea ei o activitate filosofică” [5]. De aici rezultă că activitatea autonomă a
inteligenței, în cunoașterea totalității, a întregului, a infinitului, fiind de altfel măcinată de întrebări
care frământă omenirea (ce este viața, moartea, de unde venim, etc.) şi creează filosofia.
Cunoașterea generalului, este trebuincios pentru cunoașterea particularului. Pentru o mai bună
cunoaștere a particularului, subiectul, necesită cunoașterea (legilor universale, principiilor supreme
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ale lumii, etc.) universalității „...când nu cunoști universalul, poți da soluții greșite chiar unei probleme
speciale, cu oricâtă logică și temei ai proceda” [6], dezlegarea greșită ulterior va fi dezmințită.
Cunoașterea universală sigur este efectul unei activități intelectuale, un travaliu individual, dar este
indispensabilă și voinței, ca chemare a sufletelor noastre. Gânditorul, vede necesitatea și importanța
filosofiei pentru om în toate funcțiile sale psihice (în bucurie, strădanie și nevoie, în cele mai intime).
Filosofia este o trăire, retrăire pentru om, o configurare și o viețuire proprie a realității, exprimate prin
convingeri, emoții și cunoștințe, o concepție individuală asupra lumii. Filosoful când determină,
stabilește principiile universale, trebuie să fie la curent cu ultimele rezultate a tuturor științelor
particulare. Specialistul în domeniu nu va putea face o filosofie bună, pe motiv că orizontul cunoașterii
va fi circumscris. În această ultimă ipostază de constatator, filosoful tinde să unifice, generalizeze,
cunoștințele timpului inclus, această ipostază desigur nu-l scutește de erori, care nu i se pot impune,
deoarece lumea este cunoscută euristic și prin completare în plan particular (cu referire la științele
naturii). Filosoful are proprietatea de a fi albia (configurarea sau direcția configurată) și dinamica
fluxului (exprimată prin problematizare și contrapunere, pentru a evita greșelile) cunoașterii. În plus
filosoful trebuie să fie imparțial, nu trebuie să fie atașat emoțional sau să fie atras în orizontul unor
dorințe individuală. Filosoful trebuie să fie nepărtinitor având teleologic drumul spre adevăr.
Realizarea acestui deziderat, este asigurat prin studierea sârguincioasă și pătrunderea în esența
științelor speciale, fără a se teme că munca sa, va fi sterilă, căci filosoful va avea pricopseala sa, pe
când specialistul studiind filosofia va avea avantajele sale în analiza fenomenului, procesului.
Filosofia este o știință universală. Dacă este o știință universală, ea nu lasă nimic ce nu ar cădea
sub incidența cercetării, examinării, cuprinderii sale. ”A se întreba de rostul fiecărui lucru care e în
atingere cu tine e așa de fatal, încât preferi mai de grabă să-ți pierzi fericirea fiindcă ai făcut întrebarea
decât să suferi tortura renunțării la întrebare” [7] Omul nu va fi fericit nici dacă pune întrebări, nici
dacă nu le pune, cu toate că după gânditor, calea noastră firească este de a pune întrebări despre tot și
toate. Această cale, după gânditor, ne va dezvolta până la perfecțiune, desăvârșire, ea va realiza
înțelegerea individualității noastre. Această combinare a setei de cunoaștere apărută și fundamentată
în voință și tendința spre fericire, manifestată ca suferință veșnică poate fi reculeasă în faptul că
fericirea s-a regăsit inițial în unitatea noastră cu divinitatea. Odată decăzuți din fericire prin tendința
și dorința de a cunoaște impune iluzia și năzuința revenirii la fericire, fapt ce realizează desăvârșirea
și perfecțiunea individualității noastre prin lărgirea neobosită a conținutului sufletesc.
O paralelă în viziuni pot servi concepțiile filosofice ale lui M. Florian, care evidențiază esența
filosofiei ca factor hotărâtor al structurii valorilor culturale. Stabilirea primului principiu a filosofiei
este soluționarea problemei esenței filosofiei, deoarece reprezintă calea ce duce la adevăratul obiect
al filosofiei ca știință fundamentală. Mircea Florian propune pentru filosofie două accepții importante:
1. Filosofia este știința fundamentelor, a principiilor, a legilor cele mai cuprinzătoare ale lumii. 2.
Filosofia este o concepție asupra vieții omului pentru a descoperi sau crea idealuri şi valori aducătoare
de fericire şi înnobilare. Pentru M. Florian, filosofia clarifică şi propune principii generale. Filosofia
este definită de Florian drept - știința principiilor prin care se totalizează cunoștința şi acțiunea, iar
științele speciale sunt ajutate să sintetizeze rezultatele lor generale. Misiunea filosofiei constă în a
ajuta științele particulare să-şi unifice rezultatele. Florian definește filosofia ca știință fundamentală
sau știință a principiilor. Prin aceste principii, conștiința şi viața dobândesc unitate sistematică sau
sunt totalizate, iar științele pozitive sunt ajutate să-şi armonizeze rezultatele cele mai generale.
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Definiția filosofiei
Filosofia este cu certitudine o știință, ba mai mult este un mod de a fi a omului, unul special, cu
toate că nu toți conștientizează acest lucru. Dacă este știință ea trebuie definită. A acorda definiție unei
științe este complicat pe motiv că este necesar (să redăm esența ei, sfera și arealul de cercetare,
interpretările înguste și largi a domeniului etc., totul printr-un enunț, propoziție) să explicăm scopul
ei și modul prin care el trebuie atins. Pentru a răspunde la această întrebare, I. Petrovici propune să
facem o excursie (incursiune) istorică, pentru a concepe și determina filosofia în cele trei mari epoci
(Antichitate, Evul Mediu, Epoca Modernă).
În Antichitate, în cultura greacă cu precădere, prin filosofie se înțelegea – totalitatea științelor;
în Evul Mediu – instrumentul de legitimare rațională a dogmelor religioase relevate; în Epoca
Modernă – știința de armonizare a științelor speciale (coroana științelor și care cuprinde ultimele
principii). Coroana constituie un element simbolic, ea dăinuie prin împuternicirile și funcțiile sale.
Gânditorul constată ca ceva străin tendința de a defini filosofia, anume în interpretarea ei, în Evul
Mediu (aceasta constituie un salt) și ceva feresc a modului de evoluție și de continuitate de la
Antichitate spre Epoca Modernă. Veriga ce unește aceste două perioade și asigură această trecere
rezidă în separarea științei(lor) și a filosofiei. Această trecere s-a văzut drept necesară ca urmare a
separării muncii, și care asigură tendința individuală, în parte a științei particulare de a cunoaște
realitatea. Are loc împărțirea câmpului enorm al naturii în ramuri ale științelor de sine stătătoare, cu
determinarea unor priorități. Proces, care la prima vedere pare a fi clar și oarecum firesc, dar aici
evident, apar întrebări firești la această trecere – ce este filosofia în noua ei ipostază? unde este
filosofia? ce i-a rămas filosofiei?. Concluzia pe care o face autorul este una logică, consecventă și
anume că, filosofie i-a rămas cea ce nu se putea împărți, adică – principiile generale și supreme.
Trecerea de la Antichitate la Epoca Modernă este o trecere logică, determinată de îmbogățirea
materialului de cercetare, în plus era necesar de a separa generalul de particular, singular – multiplu,
trecător – permanent, primar – secundar. Trecerea de la concepția antică a (asupra) filosofiei la cea
medievală, în sine reiese din amestecul filosofiei în religie, se realizează o confluență (fapt normal
luând în considerare caracterul universal a filosofiei). ”În antichitatea greacă, acest amestec primise
forma unei influențe hotărâte a filosofiei asupra religie oficiale, purificând-o, transformând-o,
modelând-o, - în epoca medievală, raporturile-s răsturnate, dogma religioasă domină în forma ei
relevată, și filosofia trebuie să se mlădie tuturor cerințelor sale” [8].
Împrejurările istorice în care filosofia este liberă și în care este sclavă, poate fi exprimată în
caracterele psihice diferite predominante în istorie: raționalismul grecesc – sentimentalismul medieval
(care vine prin intermediul amestecului cu popoarele orientale, influențate de autoritatea concepțiilor
religioase ce ajung în Europa sub egida imperiului roman). Desigur, poate apărea întrebarea de ce
această influență nu a apărut anterior, căci cultura greacă, să presupunem, a fost supusă influenței a
unui număr nu mai redus culturi decât cea romană, dar și geografic extinderea a fost net superioară,
reflecția expres ar evidenția specificul și importanța religiei la romani și greci, a modalității de
răspândire a culturii, dar mai ales se poate evidenția specificului și caracterului lor psihic.
Se cunoaște specificul și caracteristicile filosofiei din Evul Mediu, dar putea ipotetic vorbind,
acest mileniu să rămână până la nesfârșit, să se perpetueze? nu, spune autorul, căci ”libera cercetare
amorțită pentru scurtă vreme, reapare printre ele, ca iarba printre pietre...”[9]. În această perioadă,
filosofia a fost nevoită ca prin cercetări mărunte, speciale să știrbească neobservat puțin câte puțin
autoritatea sa. Filosofia medievală accelerează despărțirea filosofiei de științele speciale (particulare).
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Aceste științe răspundeau unei nevoi generale, adică prin caracterul lor practic trebuiau sau aveau
menirea să rezolve întrebări, probleme curente (ba mai mult în aceasta perioadă, spre sfârșitul epocii
medievale, apare o necesitate specifică în diviziunea muncii). Filosofia în relație cu aceste științe era
luată mai distanțat (fapt datorat relației cu teologia la începutul perioade și la finalul ei) fiind tratată
ca rămășița unui trecut de vasalitate.
Totuși aspectul cercetării raționale, caracterul fundamental a filosofiei a făcut-o indispensabilă
științelor speciale. Se ivi necesitatea apariției unei noi filosofii, care trebuia să se bazeze pe rezultatele
științelor speciale. Desigur, în Epoca Modernă filosofia, dar să constatăm că nici științele speciale nu
au putut în totalitate să se desprindă de influența religiei, R. Descartes, G. Leibniz etc., care în final
fac apel la forța supranaturală. Totuși trebuie să recunoaștem că în explicarea lumii atât filosofia cât
și științele speciale au început să se bazeze în mare măsură pe autoritatea proprie. Filosofiei în această
perioadă i se acordă statutul de știință ce armonizează, leagă rezultatele științelor speciale.
Interesante sunt încercările altor filosofi români de a defini filosofia. Constantin RădulescuMotru (având puncte similare cu cele a lui I. Petrovici) spune, că filosofia este știința ce studiază
principiile fundamentale ale oricărei științe, clarificând concepte de baza ale științelor şi armonizând
punctele de vedere divergente, fiind singura şi unica disciplină teoretică rațională care ne oferă o
cunoștință unitară, cunoștința cea mai completă şi cea mai puțin relativă din lume. P.P. Negulescu în
definirea filosofiei acordă o atenție specifică realizărilor şi sarcinilor acesteia unde filosofia trebuie
concepută ca o analiză a primelor principii şi sinteză a ultimelor rezultate ale științei în vederea
explicării totale a universului. L. Blaga privește filosofia ca o viziune subiectivă asupra lumii. După
el, filosofia constituie un domeniu autonom față de celelalte discipline. Filosofia deține intuiții asupra
tot ceea ce este, aceasta îi asigură filosofiei un raport privilegiat cu lumea față de celelalte științe. M.
Vulcănescu vede în filosofie o disciplină, o știință a științelor, o știință teoretică, scopul căreia este
atingerea adevărului obiectiv (despre lume) sau filosofia este o expresie a individualității gânditorului
care o exprimă, un fel de creație artistică a lui în lumea de idei şi de simbol a cugetării.
În încercarea de a defini filosofia este de menționat că pentru I. Petrovici pe lângă determinarea
ei ca – Știința principiilor universale sunt evidențiate și analizate alte două accepțiuni și anume cea
de – Știință spiritului și Teoriei cunoașterii. După I. Petrovici, filosofia, dacă s-ar limita la studierea
vieții sufletești în complexitatea modului de a fi, ar avea tendința speculativă să armonizeze, apropie
știința spiritului de știința naturii. Limitarea perceperii filosofiei prin obiectul ei de studiu la viața
sufletească, a fost făcută din contul caracterului său primar și considerat mai profund decât natura,
care este direcționat din interior spre exterior, unde primul are reprezentativitate pentru principiul
suprem al lumii întregi. De aici reiese că unificarea în legi superioare a spiritului cu natura s-a văzut
zădarnică. În înțelegerea acestei interpretări lumea spirituală reprezenta ultimele principii ale lumii
întregi în care realitatea primară a naturii, a fost compromisă. Argumentul invocat, după autor, au fost
reduse la două considerații: 1. orice realitate dacă este în același timp și un act psihic, și ca atare lumea
sufletească într-o privire se extinde peste tot; 2. Fenomenele psihice sunt perceperi nemijlocite. [10].
A doua accepțiune a tălmăcirii filosofiei este cu Teoria cunoașterii – știința care discută și
întemeiază postulatele și axiomele științelor, își fundamentează argumentul său pe originea și limitele
cunoașterii. Teoria cunoașterii examinată detaliat de J. Locke și exaltată de I. Kant avea scop să
evidențieze o filosofie exactă bazată pe caracterul său practic și deslușit. În acest sens Teoria
cunoașterii tinde să determine și să stabilească postulate pentru științele speciale și în același timp
disciplinează spiritul uman. Pentru Teoria Cunoașterii important este ideea unei sinteze universale pe
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care să se poată baza, acest fapt îi acordă factură filosofică dar nu o rezumă la ea, deoarece ar avea un
caracter reductiv. Teoria Cunoașterii rămâne doar ca parte integrată a filosofiei.
Aceste două modalități (știința spiritului și teoria cunoașterii) prin care se încearcă a defini
noțiunea de filosofie se soldează la autor cu următoarea definiție: Filosofia, armonizează laolaltă
rezultatele științelor speciale, urmărește aflarea unui principiu care să ofere rațiunea explicativă a
tuturor realităților date. [11]. Principiul trebuie să includă şi să presupună necondiționat, rațiunea
tuturor realităților, dar și propria rațiune. În cazul în care nu poate să se explice pe sine cum poate să
explice totul. Filosofia râvnește unificarea totală, aici principiul, trebuie să se explice și pe sine. În
această încercare de a defini noțiunea de filosofie se întrezărește că: Filosofia urmărește aflarea acelui
principiu, care să ofere rațiunea explicativă a tuturor realităților și totodată și propria rațiune. O
astfel de definire solicită careva explicații referitor la faptul că, aceasta unitate, are corelat obiectiv
sau este o nevoie mintală; și că acest principiu, care explică totul și pe sine, este cu putință minții
omenești (depășește el cumva marginile minții noastre). Autorul constată că cunoașterea acelui
principiu (absolutul însuși) care ar explica totul și pe sine însuși depășesc puterile noastre (aceste
limite nu sunt limitele lucrurilor), dar în ceastă situație tinzând spre acest deziderat, omenirea
realizează cât poate. Dincolo de domeniul filosofiei nu este nimic și ce nu poate să lămurească filosofia
nu poate să lămurească nimeni.
Concluzie. I. Petrovici intervine cu o poziție individuală atunci tratează problema filosofiei. În
linii generale filosofia este privită de către autor ca fiind o concepție bine întemeiată asupra întregului
univers. Autorul constată că obiectul filosofiei este principiile universale ale lumii. După natura sa,
filosofia, ca o incursiune mentală asupra lumii este atribuită omului. Pentru autor filosofia,
armonizează laolaltă rezultatele științelor speciale, urmărește aflarea unui principiu care să ofere
rațiunea explicativă a tuturor realităților date. Filosofia urmărește aflarea acelui principiu, care să ofere
rațiunea explicativă a tuturor realităților și totodată și propria rațiune.
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ВЛИЯНИЕ ДАВЛЕНИЯ НАСЫЩЕННЫХ ПАРОВ НА ПОРОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ
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EFFECT OF SATURATED VAPOR PRESSURE ON THE THRESHOLD VALUE OF THE
CAVITATION EFFECT
Abstract: the article is devoted to the study of how the saturated vapor pressure affects the threshold
value of the occurrence of the cavitation effect
Keywords: cavitation, saturated vapor pressure, cavitation number
Аннотация: статья посвящена исследованию того, как давление насыщенных паров влияет
на пороговое значение возникновения эффекта кавитации.
Ключевые слова: кавитация, давление насыщенного пара, число кавитации.
С проблемами кавитации сталкиваются при рассмотрении широкого круга вопросов,
связанных с нарушением сплошности движущихся жидкостей, – от исследования тока крови
в сосудах до проектирования турбин и корабельных винтов.
Изучение процесса кавитации началось давно. Леонард Эйлер был первым, кто в своих
трудах 1754 года о теории гидравлических машин объяснил возможность существования
данного явления. В 1897 году английский механик, физик и инженер Осборн Рейнольдс
выполнил первые фундаментальные исследования процесса кавитации, наблюдая ее в
трубчатых сужениях. В судостроении с кавитацией столкнулись в 1894 году во время
испытаний английского миноносца "Дэринг". Скорость корабля существенно снижалась в тот
момент, когда на режимах полного хода гребной винт резко изменял свои характеристики.
Подход к проблеме кавитации и прикладные исследования английского инженера Чарлза
Парсонса в 1897 году заложили основу для методов, используемых в современных
исследованиях. Он спроектировал первое в мире судно Турбиния с паротурбинной установкой
(турбиной Парсонса). Первые испытания были неудачными, поэтому в дальнейшем Парсонс
исследовал эту проблему в водном туннеле с помощью специального стробоскопа (и туннель,
и стробоскоп являлись его изобретениями).
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Актуальность данной работы заключается в том, что на современном этапе исследований
важным механизмом образования кавитации является механизм влияния давления
насыщенных паров (по-другому парообразования) на пороговое значение возникновения
эффекта кавитации.
Все капельные жидкости способны испаряться. Испаряемость жидкости меньше в том
случае, когда выше температура ее кипения. Достаточно точной характеристикой
испаряемости жидкости является зависимость давления насыщенных паров данной жидкости
от температуры. Эта зависимость является вполне определимой для простых жидкостей. Для
многокомпонентных смесей, к которым относятся большинство промышленных жидкостей
(например, бензин), давление насыщенных паров может зависеть от того, в каком
соотношении объемов находятся паровая и газовая фазы.
В гидравлических системах может происходить интенсивное испарение и кипение
рабочих жидкостей в замкнутых объемах при различных значениях давлений и температур.
Нарушение сплошности движущейся капельной жидкости, ее разрыв под действием
растягивающих напряжений, возникающих при разрежении в рассматриваемой точке
жидкости, называется кавитацией [1].
При разрыве капельной жидкости образуются небольшие полости, которые называются
кавитационными пузырьками или кавернами. Они заполнены паром, газом или их смесью.
Кавитационные пузырьки образуются в тех местах, где давление в жидкости становится ниже
некоторого критического. Критическое давление, при котором происходит разрыв жидкости,
зависит от многих факторов: чистоты жидкости, содержания газа, состояния поверхности, на
которой возникает кавитация. На рисунке 1 представлена схема образования кавитации.

Рисунок 1 – Образование кавитации
Если давление в жидкости понижается в результате возрастания местных скоростей
потока капельной жидкости, то кавитация называется гидродинамической; если снижение
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давления
обусловлено
прохождением
акустических
волн,
то
кавитация
называется акустической.
Вскипание свободной от каких-либо примесей жидкости происходит при давлении,
равном давлению насыщенных паров этой жидкости [2]. Данное явление называется паровой
кавитацией. Образовавшиеся в этом случае пузырьки пара переносятся потоком в область
повышенного давления, пар конденсируется, и пузырьки схлопываются. Однако в потоке
жидкости может содержаться определенное количество газа, мельчайшие пузырьки которого
имеют радиус порядка 10-9м, поэтому они невидимы невооруженным глазом. Эти пузырьки
воздуха называются нуклеонами (или зародышами), они переносятся потоком жидкости и,
попадая в область низкого давления, начинают расти. Газ способен диффундировать через
поверхность пузырька: внутрь или из него (в зависимости от концентрации газа в пузырьке и
рода окружающей его жидкости). Это явление называется газовой кавитацией. Можно сказать,
что в большинстве случаев наблюдается парогазовая кавитация. По отдельности паровая и
газовая кавитация практически не встречаются.
Если кавитационный пузырек попадает в область повышенного давления, то он
уменьшается в размерах и может схлопнуться. Схлопывание сопровождается звуковыми
импульсами и гидравлическими ударами, которые способны разрушить поверхность
обтекаемого тела (так называемая кавитационная эрозия). Как раз такое действие кавитации
на поверхностях гидравлических машин и устройств является нежелательным.
Как говорилось ранее, возникновению кавитации, т.е. наступлению момента разрыва
сплошности жидкой среды, должно предшествовать понижение давления по крайней мере до
значения давления насыщенных паров.
Существует две основные гипотезы происхождения кавитации. Согласно одной из них в
воде содержатся газовые пузырьки малых размеров. При давлении, меньшем, чем давление
насыщенного пара P𝑣, внутри пузырьков возникает интенсивное выделение газа, пузырек
начинает расти и затем наступает пузырьковая кавитация. Начало роста пузырька зависит от
значения соотношения его критического размера и давления внутри пузырьков. Однако при
всей своей наглядности эта гипотеза вызывает ряд вопросов, на которые трудно ответить. Вопервых, какой состав пузырька? Если это пар, то почему он не конденсируется при давлении
P>P𝑣, а если это воздух, то почему он не растворяется? Причину существования
стабилизированных газообразных ядер видят в существовании поверхностного натяжения. Но
и в этом случае остается еще не ясным, почему пузырьки не всплывают.
В связи с этим очень популярной является другая гипотеза, которая предполагает
существование газовых включений в мельчайших трещинах на твердых частицах, взвешенных
в жидкости, или на поверхности обтекаемых тел. До некоторого критического давления эти
газовые полости удерживаются под действием перепада давлений и сил поверхностного
натяжения. При данных условиях давление газа ниже, чем давление окружающей водной
среды, и растворения газа не должно происходить. По мере снижения давления газ
расширяется, газовая полость заполняет трещину, а затем и вовсе покидает ее.
Судьба кавитационного пузырька зависит от характера течения. Пока существуют
условия испарения, размеры пузырька увеличиваются, но как только кавитационный пузырек
попадает в область повышенного давления, он начинает деформироваться и разрушаться.
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Переход от пузырьковой кавитации к развитой нельзя рассматривать как непрерывный
плавный процесс постепенного накопления парогазовых включений в области пониженного
давления. Наблюдения показывают, что это переход происходит скачкообразно. Признаком
наступления развитой кавитации служит появление на теле устойчивой границы каверны. При
последующем развитии кавитационного пузыря линия передней границы каверны не
претерпевает существенных изменений [3].
В условиях, когда в набегающем потоке содержится небольшое число кавитационных
ядер, развитая кавитация может наступить сразу, минуя пузырьковую стадию. Это тем более
возможно, если в донную область течения за плохообтекаемыми телами (такими как диск или
конус) производить хотя бы незначительный поддув газа.
Порог кавитации характеризуют безразмерным параметром, который называется числом
кавитации [4]:
Р Р
𝜒
,
(1)
где Р – гидростатическое давление набегающего потока, Па;
Рs – давление насыщенных паров жидкости при определенной температуре
окружающей среды, Па;
ρ – плотность среды, кг/м³;
𝜈– скорость потока на входе в систему, м/с.
Кавитация возникает при достижении потоком жидкости граничной скорости 𝜈= 𝜈 c,
когда давление в потоке становится равным давлению парообразования (насыщенных паров).
Этой скорости соответствует граничное значение критерия кавитации 𝜒. В зависимости от
этой величины можно различать четыре вида потоков:
 докавитационный – сплошной (однофазный) поток при 𝜒 >1;
 кавитационный – (двухфазный) поток при 𝜒 ≈1;
 пленочный – с устойчивым отделением кавитационной полости от остального
сплошного потока (пленочная кавитация) при 𝜒 <1;
 суперкавитационный – при 𝜒 <<1.
В течениях с естественной (паровой) кавитацией обычно известно давление в
невозмущённом потоке P∞ и давление насыщенного пара в каверне P𝑣. Это даёт основание
принять в качестве масштаба давления разность давлений P∞-P𝑣. Тогда можно ввести в
рассмотрение модифицированное число Эйлера, которое обычно называют числом
естественной (паровой) кавитации:
𝜎

/

,

(2)

В течениях с искусственной кавитацией вместо давления P𝑣 нужно применять давление
в каверне Pk, тогда равенство будет выглядеть следующим образом:
,
𝜎
(3)
/
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Для анализа распределения
коэффициентом давления:

давления
𝑐

/

,

удобно

пользоваться

безразмерным
(4)

где P – давление в данной точке жидкости.
Равновесное давление пара является признаком скорости испарения жидкости. Это
относится к способности частиц переходить из жидкого состояния в пар. Вещества с высоким
давлением пара при нормальной температуре часто называют фитонцидами. При увеличении
температуры жидкости кинетическая энергия ее молекул возрастает. Следовательно, число
молекул, переходящих в пар, также увеличивается, тем самым, увеличивая давление пара.
Нормальная точка кипения – это температура, при которой давление паров равно
атмосферному давлению. С любого приращения в этой температуре давление пара становится
достаточным для преодоления атмосферного давления и подъема жидкости в виде пузырьков
пара внутри вещества. Образование пузырьков в глубине жидкости требует более высокого
давления, и, следовательно, более высокой температуры, поскольку давление жидкости
увеличивается по мере увеличения глубины погружения. Поверхностное натяжение стенки
пузырька приводит к избыточному давлению внутри него, и пузырек схлопывается.
Если давление одного компонента в смеси способствует общему давлению в системе, то
такое давление называется парциальным. Например, в воздухе на уровне моря насыщенный
водяной пар при температуре 20°С имеет парциальное давление воды около 2,3 кПа, азота 78
кПа, кислорода 21 кПа, аргона 0,9 кПа, на общую сумму 102,2 кПа, создавая основу для
нормального атмосферного давления.
Таким образом, в качестве вывода стоит еще раз отметить, что пороговое значение
возникновение эффекта кавитации зависит от давления насыщенных паров. Кавитация
возникает, когда гидростатическое давление в набегающем потоке становится меньше или
равным
давлению
насыщенных
паров
(давлению
парообразования),
и
сопровождается нарушением сплошности потока с образованием полостей, насыщенных
паром и растворенными в жидкости газами.
Несмотря на видимые отрицательные воздействия кавитации (как говорилось ранее, это
эрозия металлов или нежелательное повышение температуры и давления), люди все-таки
нашли применение данному эффекту и в настоящее время активно используют кавитацию во
многих сферах жизнедеятельности, таких как: медицина, военная промышленность (создание
сверхкавитационных торпед) или бытовые ситуации (гидродинамическая очистка
поверхностей).
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HUMAN RIGHTS AND THE PRINCIPLE OF EQUITY INSUPPORT OF MEDICALLY
AND SOCIALLY VULNERABLE GROUPS DURING A PANDEMIC
Abstract: The Universal Declaration of Human Rights is considered essential and relevant in shaping
the actions to be taken by a state during a pandemic. The Declaration is valid both in the emergency
situation in public health and for improving people’s quality of life and livelihoods. The vulnerability
of a person, special status groups or even an entire country becomes a bioethical concern, because
they are permanently exposed to a risk: harm, exploitation, limited resources, limited autonomy, etc.,
and all these actions are reprehensible and morally wrong.
Keywords: Bioethics, human vulnerability, crisis, distributive equity, non-discrimination.
Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată la 10 decembrie 1948 de către Adunarea
Generala a ONU, este considerată esențială și relevantă întru modelarea acțiunilor ce trebuie să le
întreprindă un stat pe timp de pandemie, atât în situația de urgență în sănătatea publică, cât și pentru
ameliorarea și îmbunătățirea calității vieții și mijloacelor de trai ale oamenilor. Vulnerabilitatea unei
persoane, unor grupuri cu statut special sau chiar a unei țări întregi devine o preocupare și bioetică
deoarece acestea sunt supuse permanent unui risc: de vătămare, de exploatare, de resurse reduse, de
capacitatea limitată a autonomiei, etc., iar toate aceste acțiuni sunt condamnabile și greșite din punct
de vedere moral.
În situația pandemică actuală este și mai stringentă necesitatea identificării metodelor de analiză
a faptului cum să se reconcilieze vulnerabilitatea umană universală cu analiza contextuală a tipurilor
și surselor specifice de vulnerabilitate pe timp de criză, cum să se concilieze obligațiile de a proteja
persoanele vulnerabile cu datoria de a respecta interdependența, libertatea de acțiune, de a înțelege și
corela aceste provocări de mare dificultate cu alte concepte conexe.
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Drepturile omului și principiul echității sunt primordiale în sine, pun ființa umană în centrul
atenției și reprezintă, în mod firesc, criteriile de respectare a unor principii printre care cel al demnității
umane, asigurarea cu beneficii directe și indirecte maxime, precum și minimalizarea oricăror daune
în rezultatul aplicării și dezvoltării științei, practicilor și tehnologiilor sanitare, șanse egale de a fi
sănătos (echitate în sănătate – sănătate pentru toți), dreptul de a beneficia de îngrijirea sănătății în
funcție de nevoi, aceeași calitate a îngrijirilor de sănătate, etc. Astfel dreptul la sănătate, indiferent de
nivel și formă cuprinde niște elemente inseparabile, unitare: disponibilitate, accesibilitate (acces
nediscriminatoriu, acces fizic, acces economic, acces la informație), acceptabilitate și calitate. Prin
urmare, respectarea drepturilor omului și a principiului justiției/echității contribuie direct la obținerea
unor rezultate favorabile în justificarea oricărei acțiuni ce ține de integritatea persoanei, neadmiterea
discriminării și stigmatizării sociale, corectitudinea acțiunilor întreprinse pentru grupurile vulnerabile.
Criteriul echității distributive cere imparțialitate în recunoașterea unor drepturi fundamentale și
devine util pentru definirea priorităților în distribuirea resurselor din domeniul medical, în
raționalizarea intervențiilor medicale și la acțiuni de anvergură pentru viața fiecăruia în plan
economic, social și politic pe timp de criză COVID-19 a grupurilor vulnerabile.
Astfel, serviciile de sănătate și asistență socială care sunt deosebit de relevante și valoroase
pentru diferite grupuri vulnerabile nu ar trebui să se distribuie pe o bază discriminatorie, sau pe baza
resurselor limitate în timpul pandemiei. Unele persoane sunt mult mai vulnerabile decât restul
populației la situația pandemică COVID-19 în măsura în care aceasta prezintă un risc crescut de boală
severă și de deces, fie la consecințele măsurilor de sănătate publică care au fost impuse pentru a
controla răspândirea virusului, dar și la efectul distanțării fizice au determinat condiții de viață și mai
dificile. Din aceste considerente este necesară flexibilitatea și capacitatea de a adapta serviciile la
situația emergentă, asigurând astfel furnizarea continuă de sprijin medical și social, precum și
utilizarea creativă a tehnologiilor online, implicarea comunității, fapt pentru a asigura o mai bună și
eficientă comunicare, colaborare și coordonare cu acest contingent de persoane, etc.
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COGNITIVE VALUES AND EPISTEMIC VITES IN THE AGE OF AGNOTOLOGY
Abstract: The article aims to describe the context in which today it is necessary to problematize what
we can call the ethos of knowledge and scientific research. In particular, the aim is to describe the
general framework of the current era, generically designated by the concept of agnotology or
agnogenesis, which comes to name the phenomenon and at the same time the process of production
and intentional propagation of ignorance. Recognizing the ontogenetic role of ignorance in today's
world, it shows the importance of new directions in today's epistemology. Especially, it is about
identifying the pathological forms of knowledge and epistemic vices, on the one hand, and refounding
the authentic cognitive and intellectual values, on the other hand.
Keywords: agnotology, agnogenesis, ethos of science, epistemic vices, cognitive values
Adnotare: Articolul își propune să descrie contextul în care astăzi se impune problematizarea a ceea
ce putem numi ethosul cunoașterii și cercetării științifice. În particular, se urmărește descrierea
cadrului general al epocii actuale, desemnate generic prin conceptul de agnotologie sau agnogeneză,
ce vine să numească fenomenul și totodată procesul de producere și propagare intenționată a
ignoranței. Recunoscând rolul ontogenetic al ignoranței în lumea actuală, se arată importanța care
revine noilor direcții în epistemologia de astăzi. În mod special, e vorba de identificarea formelor
patologice ale cunoașterii și a viciilor epistemice, pe de o parte, și refundamentarea autenticilor
valori cognitive și intelectuale, pe de altă parte.
Cuvinte-cheie: agnotologie, agnogeneză, ethosul științei, vicii epistemice, valori cognitive
Printre însemnele specifice ale timpurilor actuale poate fi recunoscută, cu o anume lejeritate, o
diminuare a încrederii în cercetarea academică și în datele studiilor științifice. Drept consecință
asistăm la un nou fenomen, totodată cultural, social și mental, pe care cercetătorii, filosofi, sociologici
sau psihologici, îl descriu ca proliferare a ignoranței. Altfel spus, actuala vârstă culturală, prin unul
din aspectele sale, poate fi caracterizată printr-o inflație a viciilor epistemice în detrimentul valorilor
pe care le reprezintă și le instituie cunoașterea științifică.
Termenul care a ajuns să denumească acest fenomen al proliferării ignoranței în societate și,
respectiv, să devină unul din numele epocii actuale, este agnotologia. Acest termen este introdus în
uzaj academic de către lui Robert Proctor, profesor de istoria științelor la universitatea Stanford
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(SUA), care în 2008 publică lucrarera Agnotology. The making and unmaking of ignorance [1], în
care analizează și descrie, pe baza unor cercetări întreprinse încă de la începutul anilor ’90 ai secolului
trecut, fenomenul răspândirii premeditate a ignoranței în societate, prin intermediul mijloacelor de
comunicare în masă, în interes unor grupuri politice sau al corporațiilor financiar-economice. Format
prin combinarea termenului agnosis din greaca veche, tradus ca ignoranță sau necunoaștere și
termenul ontologie, desemnând domeniul cunoașterii și cercetării filosofice ce are în atenție faptul
realității și al reprezentării acesteia în conștiința umană, cuvântul agnotologie e propus de Proctor ca
nume al noii științe ce-și propune studiere ignoranței, a modurilor de producere și diseminare a
acesteia în masă. Fenomenul sau procesul în sine este numit și agnogeneză.
Imbold pentru studierea acestui fenomen al proliferării în masă a ignoranței i-a servit lui
Proctor o scurgere în mass-media, produsă în 1979, a corespondenței interne din cadrul companiei
producătoare de tutun Brown&Williamson, intitulată „Propuneri cu privire la fumat și sănătate”
(„Smoking and Health Proposal”). Această corespondență conținea un set întreg de strategii și tehnici
pe care le aplică companiile de tutun în lupta lor cu „forțele anti-fumat”. Într-una din secțiunile sale
este descrisă strategia de propagare în masă a îndoielii și cu privire la caracterul nociv al fumatului,
probat de nenumăratele studii medicale. Dezinformare este astfel recunoscută ca strategie de
marketing, iar îndoiala asumată ca cel mai bun mijloc de a confrunta baza factologică formată în
mintea oamenilor, alimentând controverse și incertitudini.
Proctor a convertit un scandal mediatic într-un obiect de cercetare. El și-a propus să-și explice
modul în care industria tutunului i-a determinat pe consumatori să se îndoiască de datele cercetării și
expertizei științifice cu privire la dauna fumatului. Studiile sale au reliefat că mecanismul acestui
proces îl constituie propagarea ignoranței în pofida datelor și constatărilor de ordin științific. Proctor
a numit cercetarea acestei forme specifice de ignoranță – agnotologie. Astfel, datorită studiilor lui
Proctor și a colegilor săi, agnotologia a devenit, în scurt timp, o nouă direcție de cercetare în câmpul
disciplinelor socio-umane. Obiectul său de studiu îl reprezintă acțiunile conștiente ale anumitor actori
sociali, capabili de a influiența, în interes propriu, opinia publică, în vederea dezorientării și inducerii
intenționate a îndoielilor și incertitudinilor în conștiința de masă. Cu alte cuvinte, agnotologia își
propune să clarifice mecanismul producerii intenționate și a răspândirii în masă a ignoranței, pe baza
căreia este construită și livrată o imagine deformată a lumii și adevărului. Termenul agnotologie, deși
potrivit intenției autorului său desemna inițial numele unei direcții de cercetare, ulterior ajunge să
desemneze însăși practica și fenomenul propriu-zis ale proliferării publice a ignoranței.
De fapt, filosofii dintotdeauna au fost atenți la prezența și rolul pe care îl are ignoranța, ca
necunoaștere sau prostie, pentru viața umană. E suficient, în acest sens, să amintim de ironizarea
coabitării dintre om și prostie făcute de gânditorul renascentist, Erasmus din Rotterdam sau de
filosoful francez Helvetius, care, în secolul al XVIII-lea vorbea de viciul pe care îl deține ignoranța și
pericolele pe care le comportă pentru viața umană, atât individuală, cât și colectivă, considerând că
oricine va studia atent tragediile care alcătuiesc istoria omenirii se va putea convinge că marea parte
a acestor tragedii sunt rodul anume a ignoranței umane. La fel, în această serie ar fi de menționat și
Kant, care considera ignoranța o stare de minorat, opusă stării de luminare și care ne conferă o stare
de confort iluzoriu („E atât de comod să fii minor”).
Ignoranța, pe care o considerăm un veritabil viciu al cunoașterii, ni se descoperă sub divers
chip. Recunoaștem cu lejeritate ignoranța provenită din simpla lipsă de cunoaștere, dar și pe acea
ignoranță născută de viciile morale, precum lenea sau neglijența. Comun acestor forme de ignoranță
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e faptul că își au originea în dispoziția subiectului ignoranței, adică în dispunerea de sine a subiectului.
Dar, de rând cu acestea, aflăm și tipul de ignoranță care poate fi indus din afară, caz în care subiectul
devine obiectul de acțiune a ignoranței generate în mod voit și conștient. Această formă a ignoranței,
chiar dacă am putea să deslușim urmele ei în timpurile anterioare, devine manifestă în mod plenar
anume în epoca actuală. În acord cu acest înțeles al ignoranței, am putea spune că dacă omul modern
își avea crezul în celebra spusă a lui Bacon – Cunoașterea este puterea (Knowledge is power) – atunci
omului recent îi este dat să descopere din plin puterea pe care o deține și o poate exercita ignoranța.
Acest tip de ignoranță Proctor îl numește ignoranța intenționată anume acea ignoranță care
interesează agnotologia ca cercetare a ignoranței propagate. Potrivit cercetătorului american aceasta
este o formă specifică de ignoranță, pe care o distinge de alte două forme ale ignoranței: ignoranța
genuină și ignoranța selectivă. Ignoranța genuină este produsă de lipsa elementară a cunoștințelor de
bază, presupuse a putea fi cunoscute. Ignoranța selectivă este rezultatul opțiunii deliberate a
individului de a rămâne în ignoranță. Ignoranța intenționată sau ignoranța agnotologiei este produsă
prin inducerea conștientă în eroare pe baza difuzării informațiilor greșite, științifice sau oricare altele.
Prin concluziile făcute, Proctor ne face să înțelegem că trăim într-o lume a ignoranței radicale și
generalizate, încât ni se poate părea surprinzător că, prin necontenitul zgomotul informațional mai pot
străbate fărâmituri ale adevărului.
Printre principalii factori care au favorizat fenomenul numit agnotologie, adică a producerii
sociale a ignoranței și a inducerii intenționate și metodice, în mentalul colectiv, a incertitudinilor și
confuziilor în jurul unor fapte cu impact social major, Proctor menționează sporirea gradului de
sofisticare a discursului științific, ce a condus către lărgirea distanței dintre discursul comunității de
experți, extrem de specializat, și receptarea acestuia în conștiința omului de rând, lipsit, în mod firesc,
de o pregătire științifică fundamentală. La acest factor se adaugă și diminuarea mediatică a încrederii
în autoritatea cunoașterii și expertizei științifice, realizate, în special, prin preschimbarea virtuților
științei, cum este, de exemplu, caracterul de incompletitudine și falsificabilitatea, în limitări ale ei,
obținute prin difuzarea unor formule de genul: „nu e cercetat îndestul”, „există și alte cauze și factori”
ș.a. La fel, subminarea metodică, la nivelul opiniei publice, a adevărurilor și probelor științifice se
produce, nu rareori, și prin suprasolicitarea atenției mediatice pe eventualele corespondențe, motivate
sau arbitrare, dintre datele cercetărilor științifice și anumite mize ideologice, inducându-se ideea nonneutralității cunoașterii și cercetării științifice. Această „ideologizare” a științei are drept corelat
vulnerabilizarea autorității comunității de experți și slăbirea încrederii în știință ca instituție socială.
Un alt factor decisiv al proliferării actuale a ignoranței îl constituie, potrivit lui Proctor, însăși
particularitățile societății informaționale, caracterizate prin „democratizarea” comunicării, susținută
de răspândirea și diversificarea vertiginoasă a mijloacelor de comunicare. Într-adevăr, accesul liber la
informație nu a însemnat totodată și o bună informare. Dimpotrivă, noile mijloace de comunicare,
care constituie infrastructura unei societăți informaționale, au furnizat totodată și platforma propagării
„eficiente” a ignoranței. În acest sens, un alt cercetător al agnotologei, David Dunning, profesor de
psihologie socială a Universității din Michigan (SUA), a demonstrat modul în care internetul
contribuie la răspândirea ignoranței, fiind o sferă a interacțiunii sociale, un areal comunicațional, în
care fiecare poate poza drept expert. Aceasta face ca internetul să reprezinte o resursă importantă
pentru a fi exploatată de către grupurile interesate de cultivarea premeditată a ignoranței.
Printre mecanismele de propagare și alimentare a ignoranței în societate, Proctor menționează
tehnica mediatică de balansare a dezbaterii sau discuției. Procedeul constă în avansarea unor
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contrapoziții sau alternative față de pozițiile și perspectivele științei, urmărind, în acest fel,
demonstrarea lipsei de unanimitate a comunității științifice, obținând, în consecință, o scurtcircuitare
a postulării unui adevăr unitar și rațional. Anume printr-un astfel de procedeu, arată Proctor,
companiile de tutungerie încercau să alimenteze controverse în jurul dovezile științifice cu privire la
dauna fumatului. Diseminarea controverselor și suspiciunilor, cu privire la cele mai diverse subiecte
de interes public, are ca finalitate demonstrarea faptului că ceea ce părea o autoritatea imbatabilă –
cunoașterea și adevărul științific – sunt, la fel ca și oricare alte forme de cunoaștere, fragmentare,
fragilizate, desolidificate și fluidizate.
În aceste condiții, devine evident că o epistemologie robustă, astăzi, trebuie să dea seama atât
de mecanismele epistemice ale producerii cunoașterii științifice, cât și de mecanismele contrare, cele
ale producerii și propagării ignoranței ca o contrafigură a cunoașterii științifice. Cu atât mai acut, cu
cât se constată că adevărul științific este astăzi atacat metodic nu doar de pe poziții opuse raționalității
științifice, ci chiar cu ajutorul instrumentelor cunoașterii științifice. E suficient, în acest sens, să
urmărim unele teorii conspiraționiste, formulate fie cu privire la probleme de mediu, cum ar fi
încălzirea globală, sau cele privitoare la probleme de sănătate publică, precum epidemiile sau
imunizarea populației cu ajutorul vaccinurilor, și vom observa apeluri la gândirea critice, a analizei
cauzalității, a examinării factuale, a verificării probelor ș.a. elemente ce fac parte din arsenal
raționalității științifice.
În mod paradoxal, tentativele deliberate de a producere a ignoranței sunt, în felul lor, o dovadă
evidentă, chiar dacă formulată indirect, a valorii culturale, sociale, economice și politice pe care
continuă să o aibă cunoașterea științifică și astăzi. Toate astea conduc către o nouă sarcină în câmpul
cercetării filosofice a cunoașterii științifice. E vorba de racordarea dintre epistemologie și etica științei
sau cunoașterii științifice. Transformările actuale, care au antrenat, în mod inevitabil, și practica
științei, ne face să înțelegem că etica științei nu este o simplă anexă printre disciplinele filosofice ce
studiază procesele și mecanismele cunoașterii. În contextul actual, în raport cu actualele provocări la
adresa cunoașterii științifice, etica științei capătă un rol din ce în ce mai proeminent în cadrul
cercetărilor de epistemologie. E aproape un imperativ al cercetării epistemologice de astăzi să
(re)punem problema raportului dintre valorile etice sau normelor morale, pe de o parte, și valorile
cognitive sau normele epistemice, pe de altă parte. La fel, e de neocolit și punerea în discuție a
raportului dintre virtuțile intelectuale și morale, și viciile, epistemice și etice.
Ignoranța, chiar dacă își pune amprenta asupra întregii vârste culturale de astăzi, nu este unicul
viciu epistemic. De rând cu ignoranța, în categoria viciilor epistemice se înscrie stupiditatea,
dezinformarea, obscurantismul sau, în vogă astăzi, conspiraționismul. Fiecare dintre acestea ar merita
o discuție aparte, noi însă vom limita expunerea la descrierea câtorva momente cheie în elaborarea
conceptului de ethos al științei.
Pentru prima dată, conceptul de ethos al științei a fost introdus în uzaj academic de către
sociologul american Robert Merton, care a dedicat problemei eticii cunoașterii științifice studii notorii,
încă de la mijlocul secolului al XX-lea [2]. Merton a propus o definiție a ethosului științei, înțelegând
prin aceasta ansamblul de principii și valori normative, prescrise în mod obligatoriu activității
științifice și obiectivate sub formă de reguli, prescripții sau recomandări concrete. Normele morale și
valorile etice ale științei, chiar dacă nu de fiecare dată sunt codificate legislativ, ele sunt implicitate și
condiționează practica curentă a oamenilor de știință.
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Într-o primă etapă a cercetărilor sale, cuprinsă între anii 1940-1960, Merton identifică
următoarele principii valorice necesare asigurării unei bune realizări a practicii cunoașterii și cercetării
științifice:
- Comunitarismul. În mod determinat, știința este comunitatea oamenilor știință, astfel încât
descoperirile și invențiile științifice nu pot fi decât activitatea coroborată a întregii comunități
academice. Legile științifice sau teoriile științei nu pot constitui proprietate intelectuala a autorilor lor
sau moștenitorilor acestora. Ele nu pot fi decât proprietatea omenirii în întregul ei, ceea ce nu anulează,
bine-înțeles, recunoștința generală față de autorii acestor bunuri intelectuale;
- Universalismul. Acest principiu presupune că autenticitatea cunoașterii nu poate fi stabilită
decât pe baza unor criterii impersonale și determinate în prealabil. Ceea ce face ca toate identitățile
particulare, rasiale, etnice, religioase sau sociale să fie irelevante pentru stabilirea adevărului științific;
- Scepticismul organizat. Acest principiu reprezintă o cerință atât metodologică, cât și
instituțională, exprimată prin absența din punctul de vedere al cercetătorului a oricărei diferențe în
ceea ce privește datele și dispozițiile științifice formulate sau probate anterior, ce pot fi supuse unei
analize obiective și imparțiale.
În scrierile sale mai târzii, din perioada anilor 1960-1980, Merton completează această listă,
introducând principiul originalității și a smereniei intelectuale, iar Bernard Berber, un continuator al
cercetărilor de sociologia cunoașterii a lui Merton, a formulat încă două principii ale ethosului științei:
principiul raționalității și principiul neutralității emoționale, pe care le-a expus în lucrarea sa „Știința
și ordinea socială”[3]. În plus, constatând anumite inadvertențe dintre principiile formulate și practica
științifică concretă, înțelese ca patologii ale cunoașterii științifice, Merton introduce conceptul de
ambivalență, prin care numește ambiguitatea și contradicțiile inerente activității oamenilor de știință.
În acest fel, Merton completează lista principiilor ethosului științei cu nouă cazuri de ambivalență,
adică nouă situații de contradicție între principii, care ar descrie sursa și cauzele unui comportament
deviant în practica științifică.
Concluziile și propunerile studiilor și cercetărilor lui Merton și a lui Barber au fost supuse
diverselor critici. Unii au contestat caracterul prea idealist al programului propus de Merton, arătând
că ideile lui Merton rămân ancorate în idealurile cunoașterii promovate de universitățile germane din
secolul al XIX-lea. Drept urmare, s-a încercat formularea unor programe mai realiste. Unul dintre
acestea aparține fizicianului John Ziman [4]. Potrivit acestuia, ethosul științei implică următoarele
principii: propriety work – presupune că dreptul de proprietate intelectuală asupra realizărilor
științifice; local work – conform căruia activitatea de cercetare științifică trebuie desfășurată exclusiv
în scopul soluționării unor sarcini determinate, locale; authoritarian work – exprimă ideea faptului că
direcțiile și strategiile cercetării științifice sunt determinate de către conducătorii instituțiilor de
cercetare; commissioned work – presupune că cercetarea științifică poate fi contractată ca oricare alt
serviciu.
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THE EFFECT OF VORTEX CAVITATION
Abstract: The concept of socio-economic development of Russia provides for the intensification of
production on the basis of innovations created in the process of scientific and engineering activities.
The intensification of processes is associated with the solution of a complex scientific and technical
problem. It is aimed at increasing economic efficiency as a result of a targeted impact on the
performance of equipment, reducing the consumption of materials and energy, improving product
quality, reducing labor costs, etc.
Keywords: cavitation, cavities, vortex structure, vorticity, collapse
Аннотация. Концепция социально-экономического развития России предусматривает
интенсификацию производства на основе инноваций, создаваемых в процессе научной и
инженерной деятельности. Интенсификация процессов связана с решением комплексной
научно-технической проблемы. Она направлена на увеличение экономической эффективности
в результате целенаправленного воздействия на производительность оборудования,
уменьшение расхода материалов и энергии, улучшение качества продукции, снижение затрат
труда и др.
Ключевые слова: кавитация, каверны, структура вихря, завихренность, схлопывание
Системный подход к решению данной проблемы позволяет выделить отдельные
процессы технологии, основные принципы использования физических воздействий, составить
модель физического процесса на макроуровне, выявить основные недостатки и по принципу
аддитивности решить проблему в целом. Целью интенсификации технологических процессов
является повышение производительности технологического оборудования и уровня
автоматического управления, улучшение качества готовой продукции, снижение
материальных и энергетических затрат. Целевыми задачами интенсификации является
сокращение продолжительности лимитирующих стадий процессов, сокращение энергозатрат,
увеличение производительности, КПД, модернизация наиболее распространенных и наиболее
энергоемких технологических процессов, улучшение качества готовой продукции, получения
новых свойств, использование непрерывных процессов и др. [1, 2].
Кавитация - явление образования заполненных паром и газом полостей или пузырьков
при создании разрежения в ограниченной области при давлении жидкости ниже определенное
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критическое значение. Кавитация относится к нестационарным явлениям, она представляет
процесс возникновения, роста и схлопывания каверн [10].
Кавитация изучается много лет. Леонарду Эйлеру приписывают то, что он первым
постулировал возможность кавитации в его мемуарах 1754 года о теории гидравлических
машин. Осборн Рейнольдс (1873) выполнил, вероятно, первое фундаментальное исследование
проблемы, наблюдая кавитацию в трубчатых сужениях. Внедрение гребных винтов для
морских силовых установок привело к почти немедленной потребности в исследованиях
кавитации. Наиболее значительным ранним примером прикладных исследований, вероятно,
является исследование Парсонса (1897). Его подход к проблеме кавитации заложил основу для
методов, используемых в современных исследованиях. HMS Turbinia был спроектирован им,
чтобы продемонстрировать применение комбинированной паровой турбины в морской
силовой установке. Первые испытания были жалкими провалами. Парсонс исследовал эту
проблему в водном туннеле с помощью специального стробоскопа (и туннель, и стробоскоп
были его собственной конструкции).
Различные гидродинамические эффекты кавитации, связанные с нарушением
сплошности жидкой среды при возникновении каверн.
Кавитация может возникать в жидкостях, находящихся в состоянии покоя или движения,
наблюдаться как в объеме жидкости, так и на самих границах.
Многими исследователями установлено, что на возникновение кавитации в основном
влияют следующие факторы:
- сопротивление жидкости растягивающим напряжением;
- содержание растворенного газа в жидкости и субмикроскопических скоплений газа (от
0,1 до 10 мкм) - ядер кавитации;
- некоторые физические и термодинамические свойства жидкости (поверхностное
натяжение, давление насыщенных паров, вязкость и др.)
- прохождение жидкости через зону пониженного давления.
Кавитация сопровождается различными физическими явлениями. Например, свечением,
которое наблюдается в момент схлопывания пузыря. Причиной этого является нагрев газа в
пузырьки, обусловлено высоким давлением при схлопывании. Интенсивность света зависит от
количества газа в пузырьки, если газ отсутствует, то свечение не происходит. Схлопывание
кавитационных пузырьков создает ударные волны и, соответственно шум.
По сути, это «белый» шум, занимает широкую полосу частот, причем по некоторым
данным, пузырьки маленьких размеров создают высокочастотный шум, большие пузырьки
связывают с коллапсом больших пузырей. Шум может служить признаком возникновения
кавитации. Эксперименты показали, что существует связь между кавитационным шумом и
эрозионными повреждениями. Максимальный шум и эрозия на цилиндре наступают
одновременно. [7]
В зависимости от геометрии потока, кавитационные явления в местных сопротивлениях
могут подразделены на два основных типа - профильные и срывные. Профильная кавитация
наблюдается на хорошо обтекаемых поверхностях элементов местных сопротивлений. Она
возникает в основном из ядер кавитации, находящихся на стенках. Каверны схлопываются в
самом элементе, или сразу за ним. Этот вид кавитации имеет место в трубах, каналах рабочих
участков гидравлических машин, устройствах типа трубы Вентури.
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Срывная кавитация возникает в основном в вихрях по элементам гидравлических
устройств, плохо обтекаемых. В этом случае кавитация может развиваться из ядер кавитации,
находящихся как в твердой стенке, так и в самом потоке. Срывная кавитация может иметь
место на границе затопленной струи, вытекающей из отверстия с большой скоростью, или на
границе раздела между потоками, движущимися в разных направлениях.
Как профильная, так и срывная кавитация могут иметь различные формы в зависимости
от геометрии и параметров течения. Исследования показывают, что профильная кавитация в
основном имеет три формы - пузырчатую, пленочную и эшелонную, а срывная кавитация вихревую форму [12].
Пузырьковая форма кавитации характеризуется образованием, ростом и схлопыванием
каверн, проносящихся по разным траекториям через зону пониженного давления. Эта форма
возникает в том случае, когда в зоне разрежения имеет место выровненная эпюра
распределения давления без резких градиентов давления и без разрежения на входной кромке
элемента.
Пленочная форма кавитации представляет собой стационарную каверну, расположенной
в виде тонкого слоя по периметру сжатого сечения элемента местного сопротивления. При
этом поверхность каверны прозрачная, а хвостовая часть пульсирует, периодически
отрывается и относится потоком.
Эшелонная форма кавитации характеризуется тем, что близко расположенные друг за
другом почти сферические каверны расположены по одной траектории, начинающиеся в
некоторой неподвижной точке тела. Эти каверны образуют примерно коническую по
отношению к телу кавитационную область [1].
Вихревая форма кавитации представляет собой дискретно следующие с потоком вихри,
на осях которых возникают и развиваются кавитационные каверны, не прилегающие к
поверхности обтекаемого элемента. В различных типах местных сопротивлений возможно
существование и других форм кавитации.
Любое устройство, работающее с жидкостями, подвержено кавитации. Кавитация может
повлиять на производительность турбомашин, что приведет к падению напора и
эффективности насосов, а также к снижению выходной мощности и эффективности
гидротурбин. Тяга силовых систем может быть ограничена кавитацией, а точность счетчиков
жидкости может быть снижена из-за процесса. Шум и вибрация возникают во многих
приложениях. В дополнение к пагубным последствиям снижения производительности, шума
и вибрации существует возможность кавитационной эрозии. Степень кавитационной эрозии
может варьироваться от относительно небольшого количества точечной коррозии, после
многих лет эксплуатации, до катастрофического отказа за относительно короткий период
времени.
Хотя кавитация обычно считается нежелательным эффектом или явлением, иногда она
служит полезным целям. Применения включают ультразвуковую очистку различных
поверхностей и гомогенизацию молока. Кавитация усиливает различные химические
процессы, такие как коагуляция, образование суспензий и дегазация жидкостей. Кавитация
может использоваться для увеличения тепломассопереноса в жидкостях, для ускорения
кристаллизации и для усиления различных сонохимических реакций, таких как полимеризация
и разложение полимера.
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Рисунок 1 - Деформация элемента жидкости за счет сил давления
Завихренность определяется как вращение элементов жидкости. Завихренность
создается силами трения в жидкости, как следует из рассмотрения сил, действующих на
бесконечно малый элемент жидкости. В невязкой жидкости на элемент жидкости действуют
только силы давления (рис. 1).
Элемент жидкости будет деформироваться под действием этих сил, но не будет
вращаться. Без вращения уравнения движения описываются с помощью уравнения Лапласа.
(Примечание: когда в невязкой жидкости есть вращение в момент времени t, вращение не
изменится из-за сил давления, но оно может быть изменено за счет ускорения жидкости в
направлении z. Определяющим уравнением движения является уравнение Эйлера). Вращение
создается только силами трения, как показано на рис. 2.

Рисунок 2 – Деформация элемента жидкости за счет сил давления
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Элемент жидкости в момент времени t + dt не только деформируется, но и
поворачивается, что измеряется средним углом биссектрис элемента.
На рис. 3 дано поперечное сечение жидкости перпендикулярно направлению
завихренности. Сила завихренности указана по интенсивности цвета.
В центре сильная завихренность, вокруг центра завихренность ниже, а в области между
линиями тока C и D завихренность отсутствует, как и в области вне D.
Мерой силы вихревой структуры является циркуляция. Это интеграл скорости по
замкнутой линии тока (закон Стокса).
Г

𝑉𝑑𝑠

где s - замкнутая линия тока. Циркуляция также является интегралом завихренности по
площади замкнутой линии тока, поэтому
Г

𝜔𝑑𝑎

где а - площадь внутри линии тока.

Рисунок 3 – Структура вихря
Пока между различными линиями тока существует завихренность, циркуляция будет
меняться вместе с линией тока.
Когда завихренность между двумя контурами равна нулю (как между линиями тока C и
D на рис. 3), циркуляция обоих контуров одинакова. Циркуляция вокруг линий тока A, B и C
будет увеличиваться. Сила вихря Γ теперь определяется его максимальной циркуляцией.
Расположение вихря обычно берется где-то в центре области с завихренностью. Так как
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завихренность имеет тенденцию свертываться в цилиндрическую форму, это часто не очень
сложно.
Ситуация намного сложнее, например, в пограничном слое. Здесь завихренность
возникает во многих направлениях и масштабах, и может быть трудно различить когерентные
вихревые структуры. Это также может происходить в области схлопывания полости, где
несколько вихрей взаимодействуют друг с другом. Однако в наших обсуждениях мы
сосредоточимся на отдельных вихрях, которые в конечном итоге взаимодействуют с другими
различными вихрями.
Литература:
1. Перник А.Д. Проблемы кавитации. – Л.: Судостроение, 1966. – 439 с.
2. Пирсол И. Кавитация. – М.: Мир, 1975. – 95 с.
3. Рождественский В.В. Кавитация. – Л.: Судостроение, 1977. – 248 с.
4. Левковский Ю.Л. Структура кавитационных течений. – Л.: Судостроение, 1977. – 248 с.
5. Арзуманов З.С. Кавитация в местных гидравлических сопротивлениях. – М.: Энергия, 1978.
– 303 с.
6. Буйвол В.Н. Тонкие каверны в течениях с возмущениями. – Киев: Наукова думка, 1980. –
296 с.
7. Терентьев А.Г. Математические вопросы квитации: Учебное пособие. – Чебоксары:
Издательство Чувашского гос. ун-та, 1981. – 132 с.
8. Исследования по развитой кавитации: Сб. науч. тр. – Новосибирск: Ин-т теплофизики СО
АН СССР, 1976. – 144 с.
9. Кнэпп Р., Дейли Дж., Хэммит Ф. Кавитация. – М.: Мир, 1974.– 668 с.
10. Федоткин И.М., Немчин А.Ф. Использование кавитации в технологических процессах. –
Киев: Вища шк., 1984. – 68 с.
11. Флинн Г. Физика акустической кавитации в жидкостях // Физическая акустика / Под ред.
У. Мезона. – М.: Мир, 1967. – Т. 1, Ч. Б. – С. 7 – 138.
12. Шутилов В.А. Основы физики ультразвука: Учеб. пособие. – Л.: Изд-во Ленингр. ун-та,
1980. – 280 с.
13. Сиротюк М.Г. Экспериментальные исследования ультразвуковой кавитации // Мощные
ультразвуковые поля / Под ред. Л.Д. Розенберга. – М.: Наука, 1968. – Ч. 5. – С. 168 – 220.
14. Маргулис М.А. Основы звукохимии (химические реакции в акустических полях): Учеб.
пособие для хим. и хим.-технол. спец. вузов. – М.: Высш. шк., 1984. – 272 с.
15. Акуличев В.А. Пульсации кавитационных полостей // Мощные ультразвуковые поля / Под
ред. Л.Д. Розенберга. – М.: Наука, 1968. – Ч. 4. – С. 129 – 166.
16. Neppiras E.A. Acoustic cavitation // Phys. Repts. – 1980. – V. 61, N 3. – P. 159 – 251.

________________________________________________________________________________________
Chișinău, Republic of Moldova, April 16, 2021
254

