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Abstract. Identifying the social dramas and social worlds of the protests
which took place in the Republic of Moldova in April 2009 provided us
with an explanatory model in the field of sociology of social movements.
The analysis model will allow us to examine other mass street actions in
their own procesuality, in the detailed graduality of the dynamics which
defines the social connections among various social fields.
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Cea mai bunã dramã ºi lume posibilã

Sociologia miºcãrilor sociale constituie astãzi un subdomeniu de cercetare
distinct în ºtiinþele sociale, prolific în mod particular în ultimii ani, situat la inter-
secþia sociologiei, ºtiinþelor politice ºi istoriei moderne ºi contemporane.

Repertoriul corpusului de teorii referitoare la miºcãrile sociale este construit
în cadre de analizã diferite ºi variate, în termeni de comportament colectiv (teoriile
contagiunii1, modele explicative inspirate din perspectiva psihosociologicã2 ºi
abordãrile care se referã la influenþa culturii ºi a sistemului normativ3), de mobili-
zare a resurselor4, cu trecere la noile miºcãri sociale5 ºi la procesul democratizãrii6.
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Demersul ºtiinþific de faþã, al elaborãrii unui model explicativ în domeniul
sociologiei miºcãrilor sociale, utilizând ca studiu de caz protestele din aprilie
2009 care au avut loc în Republica Moldova, este fundamentat pe utilizarea unor
concepte mai puþin vizibile din sociologie ºi antropologia politicã, mai exact
acela de „lume socialã“7, care aparþine paradigmei interacþionist-simbolice ºi
acela de „dramã socialã“8, ca amprentã a viziunii procesualiste.

Metodologie

Articolul de faþã vizeazã relevarea rolurilor, a discursurilor ºi acþiunilor indi-
vizilor care s-au implicat în protestele din aprilie 2009 ºi examinarea manifesta-
þiilor în desfãºurarea lor gradualã, procesualistã. Pentru a analiza universul cu-
noaºterii subiective a protestelor din Republica Moldova, dupã 5 aprilie 2009,
am ales sã apelez la metoda anchetei sociologice, utilizând tehnica interviului se-
mistructurat, deoarece obiectul cercetãrii este recent, referinþele scrise nu sunt
ample ºi comportamentul, atitudinile ºi convingerile participanþilor la proteste
sunt dificil de observat. În vederea obþinerii unei imagini cât mai complete asu-
pra parcursului protestelor ºi asupra structurãrii lumii protestarilor, a fost necesar
sã îmi delimitez universul cercetãrii realizând interviuri cu persoane care s-au
angajat în protestele din aprilie 2009, „în cascadã“.

Am realizat formularea întrebãrilor în scopul culegerii informaþiilor întoc-
mind un ghid de interviu, construit pe dimensiuni legate de stilul de viaþã (stilul
de lucru, modalitatea de soluþionare a problemelor, presa consultatã, accesul la
Internet, raportarea la site-urile de socializare, posturi de televiziune urmãrite),
de aderenþã la anumite lumi sociale ºi raportarea la altele (interese, convingeri,
valori, apartenenþa la o doctrinã politicã, atitudinea faþã de proteste, gradul de im-
plicare în miºcãrile de stradã, percepþia asupra instituþiilor statului ºi organismelor
internaþionale de decizie, raportarea la minoritãþile etnice, percepþia asupra proble-
melor de ordin politic, economic ºi social cu care se confruntã RepublicaMoldova).

În acelaºi timp, ca metodã complementarã, pentru a reflecta structurarea lu-
mii protestatarilor, am realizat hãrþi situaþionale ºi relaþionale, pornind de la mo-
delul propus de la cercetãtoarea Adele Clarke9.

Drama socialã ºi viziunea procesualistã

Dramele sociale se referã la „episoade publice în care izbucnesc tensiuni“10
ºi la „unitãþi ale unui proces fragmentar, care apar în situaþii conflictuale“11.
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Principalele patru etape ale acþiunii publice, accesibile observaþiei, în cadrul
dramei sociale sunt ruptura, criza, redresarea ºi reintegrarea sau separarea
(prin admiterea rupturii). Prima fazã este „semnalatã în public ºi apare ca o rup-
turã evidentã sau ca o încãlcare deliberatã a unei norme recunoscute de toate pãr-
þile implicate“12. În cea de-a doua etapã se manifestã criza, conflictul deschis ca-
re adânceºte ºi extinde separarea dintre grupuri sau dintre componentele câmpu-
lui social, prezentând „caracteristici liminoide, din moment ce determinã stadii
mai mult sau mai puþin stabile ale procesului social“13. Separarea conduce la
apariþia facþiunilor, la formarea ºi destrãmarea alianþelor, iar în cazul în care
conflictul nu poate fi identificat cu precizie, o rupturã evidentã intervine în întreg
ansamblul de relaþii sociale dezvoltate de pãrþile implicate14. A treia fazã, a re-
dresãrii, are rolul de a limita amplificarea crizei prin „anumite mecanisme de
ajustare ºi normalizare (…) propuse de reprezentanþi ai sistemului social supus
dezechilibrului“15. Aceste modalitãþi de soluþionare a crizei pot consta în sfaturi
personale, în mediere sau arbitrare informalã, în apelarea la instrumente juridice
sau la conferirea de legitimitate altor moduri de rezolvare în cadrul performãrii
ritualului public16. În condiþiile în care unele dintre aceste mecanisme nu sunt
eficiente, intervine recunoaºterea rupturii ºi separarea, cea mai liminalã fazã,
deoarece se aflã foarte aproape de aflarea unei soluþii pe care nu o poate asimila.
Etapa reintegrãrii presupune rezolvarea conflictului prin reînglobarea grupului
de opoziþie în societate sau prin „recunoaºterea socialã ºi legitimarea rupturii ire-
parabile între pãrþile aflate în conflict“17. În desfãºurarea crizei devin vizibile
atât conflictul dintre pãrþile implicate, cât ºi structura socialã care determinã acele
relaþii stabile în timp între aceste grupuri. Integrarea, coeziunea ºi stabilitatea
implicã continuitatea relaþiilor sociale, o accentuare a legãturilor de solidaritate
ºi eliminarea grupurilor de opoziþie, pe o perioadã relativ determinatã de timp.

Dramele sociale apar în interiorul grupurilor care se fundamenteazã pe valori
ºi aspiraþii comune, care au o istorie comunã ºi care prin încãlcarea unei norme
de comportament, a unui cod moral într-un spaþiu public provoacã apariþia unui
conflict deschis. Obligaþiile ºi devotamentul faþã de norme pot schimba turnura
unor evenimente dramatice. Deºi drama socialã este o unitate de tip procesualist,
ea este cuprinsã într-o ordine structuralã, în care indivizii deþin multiple roluri ºi
statusuri ºi care dezvoltã relaþii cu alte segmente ale câmpurilor sociale; atunci
când izbucneºte conflictul ºi apare criza, aceste relaþii tind sã se transforme
într-unele directe, imediate, egalitare ºi neconvenþionale.

Lumile sociale ca unitãþi de analizã a societãþii contemporane

Lumea socialã, ca unitate de analizã a societãþii contemporane marcate de
fluiditate, fragmentare ºi diversitate, se referã la grupuri dedicate anumitor acti-
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vitãþi, care împãrtãºesc interese ºi aspiraþii comune, utilizeazã resurse comune
spre a-ºi atinge scopurile ºi intrã în competiþie cu alte segmente ale câmpului so-
cial18. Lumile sociale apar ca grupãri de indivizi care prin acþiunile lor ºi prin
implicare/participare îºi reafirmã calitatea de fiinþe sociale19. Ele se modeleazã
ºi se transformã reciproc prin participarea activã în cadrul unei arene, mai exact
prin producerea ºi promovarea unor discursuri antagonice. Oamenii se asociazã
ca mecanism natural de adaptare la universul care dezvoltã discursuri20. Aceste
discursuri sunt prelucrate ºi asumate de cãtre indivizi, care sunt influenþaþi, la
rândul lor, de acestea. Perspectivele, interesele, preferinþele comune sunt cele
care îi conduc pe oameni la acþiune colectivã, la dorinþa de a se integra în mai
multe lumi, precum cele ocupaþionale, de petrecere a timpului liber, disciplinare
sau cele de contestare a structurii/raporturilor de clasã dintr-o societate datã, într-un
moment dat21.

Studentã a lui Anselm Strauss, pe filiera ªcolii de la Chicago, Adele Clarke
recurge la analiza situaþionalã pentru a dezvolta o metodologie care sã surprindã
eterogenitatea ºi complexitatea cercetãrii de teren. În cadrul acesteia, teoreticiana
propune întocmirea unor hãrþi: situaþionale, poziþionale ºi ale lumilor/arenelor
sociale. În viziunea sa, o arenã cuprinde mai multe lumi sociale (colectivitãþi
care practicã acelaºi discurs sau un numãr de persoane care acþioneazã îm-
preunã), iar pentru a trasa hãrþi care sã le descrie este necesar sã „pãtrunzi în zo-
na de interes ºi sã încerci sã afli în mod colectiv sensul sociologic al acestora,
pornind de la întrebãrile: Care sunt tiparele implicãrii colective ºi care sunt lu-
mile sociale vizibile care opereazã în aceastã situaþie?; Cercetãtorul este dator
sã elucideze care dintre lumile sociale ºi sublumi sau segmente apar într-o arenã
anume ºi din ce cauzã?; Care sunt perspectivele lor ºi ce anume intenþioneazã
sã obþinã în urma acþiunii colective?; Ce tehnologii vechi sau noi/emergente ºi
alþi actanþi nonumani caracterizeazã fiecare lume în parte?; Care sunt proprie-
tãþile lor?; Ce constrângeri, oportunitãþi ºi resurse asigurã acelei lumi?22. Rea-
lizarea acestor hãrþi permite ca situaþia per se sã devinã o unitate de analizã, iar
scopurile sale principale sã se refere la identificarea elementelor componente ºi
a relaþiilor dintre acestea. Clarke oferã câteva tehnici de ordonare a hãrþilor situa-
þionale. Prima dintre ele propune plasarea elementelor în categorii. O a doua teh-
nicã se raporteazã la analiza relaþionalã, în care fiecare element al hãrþii este pus
în legãturã cu celelalte, iar calitatea relaþiilor devine relevantã pentru cercetare.
În funcþie de elementul asupra cãruia ne concentrãm, trasãm linii care indicã spe-
cificul legãturii cu celelalte. Analiza relaþionalã constituie un instrument prin
care se demonstreazã relevanþa conexiunilor dintre elementele componente ale
unei sfere, ale unui câmp social, care sunt supuse permanent transformãrilor. De
aceea, o hartã a lumilor/arenelor sociale trebuie revizuitã periodic, pentru a
surprinde schimbãrile care pot surveni. Conform modelului de analizã situaþio-
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nalã propus de Adele Clarke, putem întocmi hãrþi prin care sã identificãm ºi sã
ordonãm discursuri ºi actori sociali implicaþi în miºcãrile de stradã, precum ºi
factorii determinanþi ai acestor proteste. Într-o primã etapã, redãm toate com-
ponentele câmpului social vizat, apoi trasãm conexiunile care se stabilesc între
ele, iar în ultimã fazã le grupãm în lumile sociale care se manifestã în cadrul are-
nei sociale, reprezentatã de alegerile parlamentare din data de 5 aprilie.

Figura 1. Secþiune a hãrþii situaþionale cu privire
la evenimentele postelectorale

din Republica Moldova

Prin intermediul datelor culese atât în Bucureºti, cât ºi în Rezina ºi Chiºinãu,
în septembrie 2009 ºi iulie 2010, am ales sã reconstruiesc cadrul ºi fondul eveni-
mentelor petrecute dupã alegerile parlamentare din aprilie 2009, în cursivitatea
desfãºurãrii lor, spre a surprinde acele particularitãþi care constituie specificul
dramei sociale. Aceasta presupune declanºarea unui conflict (aflat în stare latentã,
de cele mai multe ori) care sporeºte vizibilitatea aspectelor fundamentale ale so-
cietãþii, precum normele, tranzacþiile sau raporturile reciproce. Încãlcarea unor
principii de organizare în cadrul societãþii conduce la asumarea unor poziþii anta-
gonice ale actorilor sociali, la susþinerea unei cauze/pãrþi sau a alteia angrenate
într-o luptã în care diferenþele sunt dramatizate. În cazul Republicii Moldova, te-
meiul declanºãrii conflictului postelectoral l-a reprezentat încãlcarea legislaþiei
electorale privind alegerile parlamentare din data de 5 aprilie, mai exact frau-
darea scrutinului de cãtre o anumitã facþiune parlamentarã. Ca primã fazã a dra-
mei sociale, ruptura a produs o perforare a echilibrului social guvernat de respec-
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tarea normelor. Ieºirea masivã în stradã a locuitorilor din Chiºinãu ºi manifesta-
þiile de solidaritate care au avut loc în Bucureºti, dar ºi în alte centre universitare
din România, s-au produs cu scopul de a contesta autoritatea legitimatã printr-un
proces electoral „pervertit“. A urmat criza, în care momentul de rupturã a accen-
tuat diferenþele dintre componentele câmpului social. În aceastã etapã s-au re-
marcat poziþiile partidelor politice (partide democratice versus Partidul Comu-
nist din Republica Moldova), ale protestatarilor ºi ale structurilor de forþã, ale or-
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Figura 2. Secþiune a hãrþii situaþionale, care suprinde legãturile
dintre protestatari ºi alte „universuri de discurs“

Figura 3. Harta arenei ºi a lumilor sociale



ganismelor internaþionale (Consiliul Europei, Curtea Europeanã a Drepturilor O-
mului, Organizaþia pentru Securitate ºi Cooperare Europeanã, organizaþii nongu-
vernamentale), ale canalelor mass-media si new-media (aservite puterii comu-
niste versus cele independente) ºi ale unor actori statali (precum Rusia ºi Româ-
nia). Un set de interacþiuni între aceste componente a reprezentat premisa pentru
un altul, s-au format alianþe ori s-au consolidat cele vechi (activiºtii sociali din
ONG-uri s-au coalizat cu membrii tineri din partidele de opoziþie, cu jurnaliºtii
independenþi, cu elevi ºi studenþi, cu persoanele care apreciau discursul pro-
românesc, proeuropean, iar reprezentanþii Partidului Comunist cu structurile de
forþã, cu anumiþi jurnaliºti, cu persoane autorizate din sfera justiþiei, cu acea
categorie de populaþie care îºi asumã ºi practicã discursul moldovenist, antiro-
mânesc). Crizei îi corespunde suspendarea rolurilor „performate“ în mod coti-
dian ºi exercitarea presiunilor de a înlãtura cauzele producerii dezechilibrului so-
cial. Astfel cã prin intermediul miºcãrilor de stradã, care au avut vizibilitate ºi la
nivel internaþional, protestatarii au exercitat anumite constrângeri faþã de auto-
ritãþi, care ulterior au condus la revenirea asupra modalitãþii de desfãºurare a
procesului de vot din data de 5 aprilie. În urma acestei acþiuni au putut fi desco-
perite dovezi de fraudare a scrutinului electoral. Pentru a nu se adânci criza, au
intervenit mecanismele redresive, utilizate de partidele de opoziþie, de canalele
mass-media independente, de participanþii la manifestaþiile din stânga ºi din
dreapta Prutului, care au întocmit rapoarte, comunicate de presã, au organizat
conferinþe ºi dezbateri dupã încheierea evenimentelor postelectorale, pe care le-au
examinat organisme internaþionale ºi care au condus la condamnarea actelor de
violenþã ale structurilor de forþã aflate în directa subordine a puterii comuniste
(majoritarã în Parlament) ºi la recunoaºterea dovezilor de încãlcare a legislaþiei
electorale. Ultima etapã a dramei sociale presupune fie reintegrarea grupurilor
sociale aflate în conflict, fie recunoaºterea rupturii ca fiind ireversibilã ºi sepa-
rarea grupurilor drept unicã soluþie. În contextul evenimentelor postelectorale,
mai viabilã decât recunoaºterea ºi legitimarea separãrii ireversibile a compo-
nentelor câmpului social a pãrut a fi reintegrarea pãrþilor aflate în conflict ºi
adoptarea unor norme de viaþã socialã noi, care sã aibã în evidenþã transformãrile
produse de crizã. Stabilirea alegerilor parlamentare anticipate, din data de 29
iulie, cauzate de boicotarea alegerii preºedintelui Republicii Moldova de cãtre par-
tidele de opoziþie, a îmbrãcat forma unui ritual care a stabilit termenii concilierii.

Urmãrind procesualitatea dramei sociale, am putut observa cã tranzacþiile,
negocierile, mecanismele de constrângere, interacþiunile vizibile sau ascunse în
conflictul generat de rezultatul alegerilor parlamentare din 5 aprilie au evidenþiat
multiperspectivismul actorilor sociali, generat de apartenenþa la mai multe gru-
puri/organizaþii, ºi de diferitele statusuri ºi experienþe practicate în anumite mo-
mente, dispunând de un anumit spaþiu ºi de o anumitã tehnologie. Societatea
contemporanã poartã marca fluiditãþii, a fragmentãrii, a diversitãþii, astfel cã alã-
turi de concepte precum structurã/clasã/instituþie socialã, putem utiliza ca unitate
de analizã lumea socialã. Aceasta se referã la grupuri dedicate anumitor activi-
tãþi, care împãrtãºesc interese ºi aspiraþii comune, utilizeazã resurse comune spre
a-ºi atinge scopurile ºi intrã în competiþie cu alte segmente ale câmpului social.

20 IULIA MODIGA 7



Drama socialã produsã de rezultatul alegerilor parlamentare din data de 5 aprilie
a evidenþiat manifestarea mai multor lumi ºi sublumi sociale, care s-au intersec-
tat, fragmentat ºi legitimat raportându-se la arena socialã reprezentatã de scru-
tinul electoral. Astfel cã s-a putut distinge lumea protestatarilor, cu sublumea
membrilor de partide democrate, a organizaþiilor nonguvernamentale locale, na-
þionale ºi internaþionale, a elevilor ºi studenþilor din Republica Moldova, a celor
din centrele universitare din România, a internauþilor, a promotorilor discursului
antimoldovenist, proeuropean ºi unionist. Activitatea primarã a acestora s-a axat
pe contestarea rezultatelor de la alegerile parlamentare, ca instrumente tehno-
logice utilizându-se telefonia mobilã ºi Internetul. O a doua lume socialã rele-
vantã a constituit-o lumea contestatã, care a cuprins sublumea Partidului Comu-
nist din Republica Moldova, sublumea structurilor de forþã, a organelor de justi-
þie, a simpatizanþilor comuniºti apãrãtori ai teoriei moldovenismului ºi ai antiro-
mânismului. Principala acþiune a acestora a fost centratã pe reprimarea acþiunilor
de protest, iar ca instrument folosit putem aminti blocada informaþionalã. De
asemenea, în cadrul arenei sociale s-au manifestat ºi lumea organismelor inter-
naþionale (Uniunea Europeanã, Organizaþia pentru Stabilitate ºi Cooperare Euro-
peanã), precum ºi lumea mass-media. Dacã lumea protestatarilor a fost destul de
vizibilã prin prisma acþiunilor desfãºurate, nu poate fi afirmat acelaºi lucru ºi
despre lumea contestatã, care a operat prin intermediul mai multor mecanisme
de constrângere ºi reþele social-politice dificil de identificat.

Lumile sociale se modeleazã ºi se transformã reciproc prin participarea activã
în cadrul unei arene, mai exact prin producerea ºi promovarea unor discursuri
antagonice. În jurul scrutinului electoral din data de 5 aprilie 2009 am putut ob-
serva formarea unei constelaþii de lumi ºi sublumi sociale, menite sã ofere por-
tretul dinamicii vieþii politice din Republica Moldova.

Prin intermediul modelului explicativ propus vom putea contribui în cadrul
unor cercetãri viitoare ºi la analiza altor miºcãri stradale, al cãror specific va fi
surprins în dinamica lor gradualã.

„Aceastã lucrare a beneficiat de suport financiar prin proiectul „Rute de excelenþã
academicã în cercetarea doctoralã ºi post-doctoralã – READ“ cofinanþat din Fondul
Social European, prin Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013, contract nr. POSDRU/159/1.5/S/137926“.

Publicarea unui articol ºtiinþific cu aceastã precizare reprezintã unul dintre indica-
torii contractuali cu Academia Româna, astfel ca dacã insert-ul nu apare, indicatorul nu
este îndeplinit.
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