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transpersonale. 

Această metodă ajută la activizarea organelor senzoriale, 

relaxarea profundă, dezvoltarea empatiei şi relaţiilor interpersonale 

armonioase, creşterea nivelului etic al personalităţii, rezolvarea 

conflictelor acute interioare. 

Respiraţia holotropică este o provocare de autocunoaştere, 

deschidere a propriului potenţial interior, manifestare a propriilor 

capacităţi anterior ascunse, a talentelor nevalorificate. 

Doar propria responsabilitate faţă de sine însuşi poate ajuta la 

crearea personalităţii armonioase, integre, cu rafinament etic, la 

ieşirea dincolo de realitatea limitată construită anterior, la privirea 

clară, conştientă şi obiectivă asupra lucrurilor, fenomenelor şi 

evenimentelor vieţii de fiecare zi. 

 

 

NATURA ŞI ESENŢA SOCIETĂŢII CIVILE 

 

Maftei Vitalie, lect. univ., U.T.M. 

 

Societatea civilă constituie un fenomen al societăţii 

contemporane ce cuprinde totalitatea (re)uniunilor, instituţiilor 

sociale formate prin interes şi necesităţi de tip profesional, social, 

economic, ecologic, religios, cultural, etnic etc. ce se dezvoltă în 

afara sferei de acţiune ale statului şi care nu pretinde la lupta pentru 

puterea politică, creînd astfel condiţii prielnice de autorealizarea 

individului şi colectivului. 

Revendicarea actualităţii fenomenului dat este dictată de 

manifestarea valorilor, principiile şi instituţiilor democraţiei. Există 

o condiţie în care omul contemporan cu metode şi mijloace legale 

îşi satisface necesităţile şi individualitatea sa proprie creînd valori 

şi acţiuni a solidarităţii sociale, de grup, individuale. Aceasta 

revendicare vine (în mod specific în spaţiul european) în urma 

întăririi principiilor liberale, democratice în stat care intră în aşa 

numitul procesul numit „al treilea val al democratizării” – trecerea 
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de la regim nedemocratic la cel democratic (Spania, Grecia, 

Portugalia, statele din estul europei şi fostele state sovietice). 

Astfel, fenomenul societăţii civile capătă un interes specific în 

determinarea esenţei, formelor şi metodelor de formare ca 

principiu indispensabil al democraţiei.  

Teoria conceptuală a societăţii civile creează anumite dificultăţi, 

cauza fiind duplicitatea aspectului său social şi politic. În plan 

istoric conceptul de societate civilă aparţine familiei latine de civis, 

civilis, civitas (cu sens de cetăţean, societate, civic, stat) avînd 

aspecte de legătură a societăţii civile cu cetăţenie, obligaţii civile, 

comportament civilizat etc. 

Conceptul societăţii civile face parte din grupul categoriilor 

sociale, evident inclusiv şi a ştiinţei politice. Interesul faţă de 

societatea civilă şi-au demonstrat-o un şir de ştiinţe, în mod special 

cele din spectrul social-umanitar: dreptul, economia, istoria, 

filosofia, sociologia, ştiinţa politică etc. Fiecare din ele asociind 

fenomenul dat la ramura sa specifică de cercetare, astfel că – 

dreptul, studiază societatea civilă ca fiind o societate în care 

individul, grupa, asociaţia se identifică ca subiect al dreptului; - 

teoria economică, studiază determinantul economic în apariţia 

societăţii civile şi rolul sferei financiare în reglarea şi funcţionarea 

sa; - istoria, descrie formele naţional-istorice a societăţii civile, 

rolul acţiunii cetăţenilor la viaţa socială; - filosofia ca şi sociologia, 

studiază societatea civilă ca fiind o sistemă socială, forma 

comunicării şi organizării sociale; - ştiinţa politică, evidenţiază 

caracterul şi formele interacţiunii societăţii civile cu instituţiile 

politice şi sociale în cadrul statului (organele administrării centrale, 

locale) în forma sa neinstituţionalizată, parţial instituţionalizată, 

instituţionalizată. Ştiinţa politică studiază cauzele şi condiţiile 

apariţiei societăţii civile, structura şi direcţia sa de dezvoltare.  

Timpul cronologic al apariţiei fenomenului dat este tratat diferit: 

1) unii î-l rezumă la simultaneitatea apariţiei cu statul, formînd 

astfel o unitate organică ( perioada antică ). Societatea civilă în 

plan izolat nu există, ea se percepe ca sinonim conceptului 
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societatea politică, adică societatea politică şi civilă în sensul 

„statul” constituiau acelaşi fenomen. Conceptul politica cuprinde 

sferele importante a vieţii sociale – familia, religia, învăţămîntul, 

cultura, arta etc. Societatea se caracterizează prin caracter politic. 

Cetăţeanul luat aparte nu se percepea în afara statului (cauzată de 

apariţia întîrziată a dreptului, inexistenţa ideii libertăţilor 

individuale a omului ce limitează puterea statului); 2) alţii percep 

societatea civilă ca fiind o caracteristică a dezvoltării societăţii 

omeneşti, (unde societatea civilă şi societatea omenească nu se 

„suprapun”, ci se completează) presupunînd apariţia cetăţeanului 

autonom, ce se percepe, conştientizează ca atare şi fiind înzestrat 

cu un complex de drepturi şi libertăţi, ca purtătorul 

responsabilităţilor de ordin moral, juridic, politic etc., pentru 

acţiunile sale. Trebuie neapărat să posede dorinţă de participare la 

treburi sociale, politice, dorinţa de a influenţa puterea, de a 

reprezenta interesele sale în sfera puterii, şi evident sunt create 

condiţii optimale pentru exercitarea spiritului său civic; 3) 

Societatea civilă ca concept definit şi conturat intră în circulaţie 

spre sec.XVII-XVIII – sensul său fiind că - comunitatea de oameni 

este obligată să posede legile sale şi să nu depindă de fărădelegile 

parvenite din partea statului. Ca urmare începe să se şteargă hotarul 

între societatea civilă şi stat, astfel că trecerea de la epoca evului 

mediu la cea contemporană a supralicitat problema libertăţii 

omului, individului, personalităţii ca membru a societăţii fiind tot 

mai independent de stat.  

În perioada antică după cum se ştie politica era asociată statului, 

statul asociat societăţii civile şi politice, ce presupune o 

interacţiune a organizării vieţii personale şi puterii publice. Ideea 

societăţii civile exista doar în forma concepţiei filosofice. 

Societatea civilă, societatea politică şi statul sunt privite în acest 

context ca fiind sinonime, unde colectivismul civic prevedea 

combinarea interesului general social cu cel particular în care 

prioritate se acorda bunăstării sociale. Această problemă a fost 

analizată de către Platon, Aristotel, Cicero. J.J. Rousseau vedea o 
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unitate creată între societate civilă şi stat. Caracterul legal o are 

acea formă a conducerii care se bazează pe participarea fiecărui 

individ la soluţionarea întrebărilor legate de sfera vieţii personale 

sau bunăstării sociale. J. Lock prevedea că societatea apare iniţial 

apariţiei statului. Statul este o formă, un complex de drepturi care 

depăşeşte dreptul indivizilor în parte şi care ca urmare î-l compune. 

Statul apare în urma unor relaţii sociale cu o determinantă naturală. 

În caz în care statul dispare, el nu creează condiţii de dispariţie a 

societăţii, el nu poate inhiba societatea, ci are drept scop protejarea 

societăţii. T. Hobbes în reflecţiile propune o nouă concepţie a 

societăţii civile prin care, societatea civilă este un proces de trecere 

de la starea naturală la cea de existenţă civilizată. În starea „pre-

civilă”, natura omului nu cunoaşte nici civilizaţia, nici statul, 

această perioadă se caracterizează printr-un haos, o ură şi război a 

tuturor contra tuturor. 

Anume aceşti titani ai gîndirii umane au pus personalitatea la un 

nivel mai înalt decît societatea şi statul, privită ca uniunea 

individualităţilor, iar libertatea era percepută ca libertatea faţă de 

impunerea şi amestecul statului în viaţa personală, aceasta a permis 

crearea concepţiei societăţii civile ca subsistemă a societăţii 

omeneşti. Societatea civilă constituie un reflex de apărare a 

personalităţii faţă de un real sau potenţial abuz din partea societăţii 

politice în exercitarea funcţionalităţii sale. Ideea constă în acea că 

individul ca unitate şi societatea ca totalitatea indivizilor este 

mediată în existenţa sa de către stat, care au o tendinţă de 

perfecţionare şi evoluare. 

T. Payne vedea o societate ce se autogestionează şi necesită 

doar în cea mai mică măsură intervenţie din partea statului. Statul 

se contrapune societăţii civile dar în acelaşi rînd este privit ca un 

rău necesar. 

G.W.F. Hegel percepe societatea civilă ca o etapă în vastul şi 

complexul proces al transformărilor istorice de la Evul Mediu la 

cea contemporană, prin mişcarea societăţii de la familie la stat. 

Societatea civilă sunt acelea relaţii extra-statale ce sunt regulate de 
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dreptul civil şi care direct nu depind de stat.  

 I. Kant a adus o contribuţie esenţială la dezvoltarea societăţii 

civile, prin care a fost lărgit sensul acestui concept, pînă la 

cosmopolitism sau cetăţeanul lumii. Societatea civilă este doar o 

secvenţă, o etapă servind ca imbold, pas înainte spre depăşirea 

stării naturale. După el statul este realizarea idealului moral - 

scopul suprem al organizării obşteşti.  

Cauzele apariţiei şi condiţiilor de manifestare a societăţii civile 

pot fi atît înzestrate cu caracter subiectiv, individual cît şi cu cel 

general-social, (avînd caracteristici particular-specifice) dar 

evidenţiază în mod obligatoriu şi interacţiunea celor din urmă, o 

astfel de relaţie în trei ipostase şi generează după mine apariţia 

fenomenului societăţii civile, astfel de cauze reprezintă: 

- protecţia şi dezvoltarea proprietăţii materiale şi spirituale 

(în plan economic - bunuri materiale; spiritual – capacităţi 

intelectuale; organizatoric – grupuri, asociaţii, colectivităţi etc.); 

- conlucrarea, cooperarea şi dezvoltarea printr-o formă de 

conducere orizontală: stat – societate civilă (în care ambele se 

împărtăşesc şi conlucrează spre evitarea conflictului şi colapsului 

de ordin intern şi extern, în cele din urmă se satisfac interesele şi 

necesităţile cetăţenilor), ambele elemente î-şi aduc contribuţia la 

funcţionarea normală organismului social; 

- existenţa pluralismului intereselor, cerinţelor, revendicărilor 

sociale (poate să se manifeste la nivel local, regional, central şi cu 

caracter profesional, de caritate, cultural, ecologic, religios, 

familiar, juridic şi materializat prin diverse mişcări, grupe, 

asociaţii, organizaţii, curente etc.); 

- existenţa libertăţii individuale şi sociale cît şi a 

responsabilităţii acordate spre realizarea interesului propus; 

- existenţa condiţiilor spre realizarea unei conduceri 

democratice (în care societate civilă practic nu este controlată de 

către stat), ce cheamă spre acţiune politică, discuţii politice – 

libertatea presei şi a dreptului de exprimare şi informare;  

- existenţa unei baze juridice şi garanţiilor constituţionale în 
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exercitarea ei; 

- crearea statului de drept axat pe principiul separaţiei puterii 

politice, pluripartidismului, supremaţia legii, responsabilităţilor 

statului şi a cetăţeanului, organelor efective de control etc.; 

- sfera vieţii sociale ce nu este controlată, reglată de către stat 

(doar în măsura controlului îndeplinirii prescripţiilor sale şi însăşi 

instituţionalizarea organizaţiei, mişcării, asociaţiei etc.), în care 

ambii (stat-societate) sunt priviţi ca subiecţi cu drepturi depline 

axaţi pe o interacţiune structural-funcţional; 

- afirmarea în conştiinţa socială a principiului suveranităţii 

(individualism şi mai puţin colectivism), solidarităţii şi justiţiei 

sociale; 

- exprimare poziţiei sociale a unui grup sau a societăţii la 

general; 

- se manifestă printr-un caracter spontan în apariţia sa (ex. 

uniunile avînd, ca scop realizarea unui interes şi în urma 

satisfacerii căruia dispar sau î-şi reorientează activitatea sa), care la 

sută este generat de factorul social. 

Determinarea esenţei societăţii civile nu are un caracter univoc. 

Ea se caracterizează ca fiind:  

a) o stare de a fi a vieţii sociale, în care sunt garantate şi 

îndeplinite toate dispoziţiile juridice şi asigurată libertatea şi 

responsabilitatea personalităţii şi a cetăţeanului (societatea se 

identifică cu statul, în esenţă creează o unitate, uniune); 

b) o sferă determinată de existenţa a vieţii sociale, care se 

caracterizează prin crearea unor condiţii satisfăcătoare sau 

nesatisfăcătoare de reglare de către stat a mecanismului, condiţiilor 

de funcţionare a sferei vieţii private, obşteşti astfel că într-o măsură 

influenţind-o, situaţie caracteristică societăţii occidentale în care 

societatea este privită ca fiind civică (constituie sfera relaţiilor şi 

instituţiilor extra-statale).  

Astfel, societatea civilă are menirea de a atinge consensul şi 

acordul dintre forţe sociale şi interese. Ea determină normele şi 

hotarele existenţei comunităţii obşteşti, adică societatea civilă în 
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afara intervenţiei statului are mecanisme de a influenţa individul în 

parte şi societatea de a respecta normele impuse legitim.  

  

 

 CONSTITUIREA CONŞTIINŢEI ISTORICE CA 

SISTEM INTEGRU 

 

Dodul Dumitru, doctorand 

Catedra de Filosofie şi Antropologie, USM 

 

The historic conscience apears like a primary element and like 

a basic nucleus of the social conscience and it is defined as a 

concrete form of a society. The historic conscience nearby the 

moral conscience hold on to analytic and epistemic system 

foundation so individual as well collective. In these conditions the 

historic conscience can be considered like a constructive element 

of any world conception. The evolution of historic conscience 

reveals the fight of the human collectivity for inserting its own 

existance in the historic stages seqence in order to affirm a future 

according to collective entity representation and also its place and 

fate in humanity. 

 
Conştiinţa istorică apare ca un element primar şi un nucleu 

fundamental al conştiinţei sociale, definită drept formă concretă a 
unei societăţi [3, p.40]. Alături de conştiinţa morală, conştiinţa 
istorică ţine de fondarea sistemului analitic şi epistemic, atît 
individual cît şi colectiv. În aceste condiţii conştiinţa istorică poate 
fi considerată ca element constitutiv a oricărei concepţii despre 
lume. Evoluţia conştiinţei istorice relevă lupta colectivităţii umane 
pentru aşi însera propria existenţă în succesiunea etapelor istorice, 
pentru a-şi afirma un viitor în conformitate cu reprezentarea asupra 
fiinţei colective, a locului şi menirii ei în cadrul umanităţii. 

Relaţia dintre existenţă şi conştiinţă în cadrul materialismului 
istoric capătă forma particulară a raportului dintre existenţa socială 
şi conştiinţa socială. Nu conştiinţa oamenilor le determină 




