
PERSPECTIVA POSTMODERNÃ
ASUPRA PROBLEMATICII SIGURANÞEI OMULUI

ÎN CONTEXTUL PROVOCÃRILOR CONTEMPORANE

SERGHEI SPRINCEAN*

SORIN BECCIU**

Abstract: The current global crises, the health crisis and the information
wars and their axiological aspects have created risks and threats to the
security of human beings and societies. The postmodern approach comes
with a skepticism, subjectivism and relativism, a suspicion of the
foundations of Western culture. Their systematic destruction, the use of
language to promote an ideology becomes the source of chaos and
decreases the degree of social cohesion in any society. The values of the
postmodern world, tolerance and equality, come into conflict with the
traditional society that had at the top of the hierarchy a truth of a religious
nature.
The current COVID19 crisis leads to a dangerous mutation of two state
archetypal models: T. Hobbes’s leviathan with C. G Jung’s devouring
mother archetype, leads to a the limitation in rights and a degradation of
the human being. In the curent information wars to ensure the security of
the citizen, axiological immunization provides the way for global
problems at the local level.
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Criza globalã pluridimensionalã, în care se gãseºte omenirea la etapa contem-
poranã de dezvoltare, ºi posibilele rezultate dezastruoase ale acesteia atât pentru
nivelul de trai al omului, calitatea vieþii sale individuale, demnitatea sa, cât ºi
pentru viitorul civilizaþiei umane pe Terra în cel mai global sens, încep sã lase o
amprentã tot mai vizibilã ºi substanþialã asupra tuturor sferelor vieþii ºi activitãþii
umane prin conºtientizarea de cãtre tot mai mulþi factori de decizie, de cãtre for-
matorii opiniei publice ºi liderii sociopolitici, a amplorii progresive galopante a
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pericolelor ºi ameninþãrilor totale la adresa omenirii ºi a persoanei umane, idee
fundamentatã ºi argumentatã de tot mai numeroºi savanþi de talie mondialã1.
Aceastã crizã globalã care impune actualmente societãþii un anume mod de ma-
nifestare ºi comportament, specific situaþiilor de urgenþã, caracterizat uneori prin
panicã, prin decizii strategice dezechilibrate, posedã un caracter polidimensional
ºi include astfel de aspecte precum criza domeniului economic: energetic, finan-
ciar, comercial, monetar etc.; a domeniului ecologic ºi a biosferei, a mediului am-
biant, a sferei politicului: a guvernãrii sociale, a reprezentãrii democratice a cetã-
þeanului în actul decizional-politic, a funcþionãrii instituþiilor politice; a dome-
niului relaþiilor interumane, sociale ºi interstatale: conflicte violente, revoluþii ºi
rãsturnãri frecvente ale elitelor conducãtoare, rãzboaie ºi conflagraþii militare re-
gionale cu implicarea principalelor forþe politice, economice ºi militare de pe
mapamond etc2.
Procesul de modernizare ºi ajustare la imperativele timpului a sistemului in-

ternaþional ºi naþional al securitãþii este unul continuu ºi necesitã permanent noi
idei ºi propuneri de îmbunãtãþire ºi de eficientizare, deoarece în perioada con-
temporanã asigurarea securitãþii umane a devenit o preocupare complexã ºi multi-
dimensionalã, încorporând astfel de componente precum securitatea personalã,
de mediu, a sãnãtãþii, alimentarã, a comunitãþii, securitatea politicã ºi economicã.
Moralizarea ºi bioetizarea relaþiilor sociale ºi a proceselor securitare la nivel

mondial lasã o amprentã semnificativã ºi la nivel local, unde de asemenea se
produc procese de modernizare a vieþii social politice ºi a sectorului naþional de
securitate, dar totuºi cu ritmuri mult mai lente decât ar fi acceptabil de societate3.
În contextul procesului de globalizare, apar tot mai multe studii cu privire la

esenþa ºi diversele aspecte ale crizei mondiale. În aceastã situaþie a crizei con-
tinue, societatea contemporanã devine tot mai mult una în care predominã riscul.
Potrivit sociologului german U. Beck, modernizarea inevitabil va duce cãtre o
desfiinþare a civilizaþiei contemporane, care va da naºtere unei societãþi de risc,
dominatã de diverse pericole ºi ameninþãri, dintre care cele civilizaþionale ºi cele
tehnologice se deosebesc printr-o violenþã deosebitã4.
O reacþie criticã la teoria modernizãrii clasice a fost ºi curentul postmodernist

care face parte din cel de-al doilea val al teoriei modernizãrii. Chiar dacã moder-
nizarea a adus abundenþã materialã nemaiîntâlnitã pânã atunci, ea a cauzat ºi pro-
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bleme printre care autocraþia raþionalitãþii, imperativele tehnologiilor, slãbirea
umanitãþii, dezordinea spiritualã, catastrofe ecologice. Totodatã, procese precum
contraurbanizarea – mutarea din centru în suburbii, miºcãrile ecologiste nu îºi
gãseau explicarea în teoria clasicã ceea ce a creat imperativul creãrii unei noi
teorii. Chiar dacã este relativ recent, cercetãtorul chinez C. He reuºeºte sã gã-
seascã caracteristicile principale ale celui de-al doilea val al modernizãrii. Prin
urmare aceasta pune accentul pe cunoaºtere ºi învãþare continuã, informatizare,
ecologie, inovaþie, dezvoltarea inteligenþei artificiale: genereazã globalizare, des-
centralizare, diversitate5. Teorii importante specifice celui de-al doilea val al
teoriei modernizãrii sunt: noua modernizare, postmodernismul, societatea infor-
maþionalã etc.
Dintre reprezentanþii curentului postmodernist în care putem observa anumite

aspecte dintre formele de presiune politicã ºi relaþia acesteia cu modernizarea so-
cialã ºi politicã îi putem menþiona pe D. Bell, J. F. Lyotard, G. Deleuze, J. Derrida,
M. Foucault, F. Jameson, D. Harvey, R. Rorty, J. Lacan, J. Baudrillard, P.-F.
Guattari, E. Lévinas, S. Žižek etc. Cu toate acestea ei nu au reuºit sã cristalizeze
un curent teoretic închegat, ci doar încercãri teoretice prin care se susþineau mai
multe lucruri: refuzul modernitãþii, raþionalismului, autoritãþii, tehnologiei ºi
ºtiinþei, întoarcerea la elementele tradiþionale, vãzând în tradiþie un element be-
nefic, promovarea noilor valori ºi stiluri de viaþã, cu o mai mare toleranþã pentru
diversitatea etnicã, culturalã, sexualã – conform dorinþei individului de a alege
dupã cum susþinea politologul american R. Inglehart în lucrarea sa Modernization
and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Chance in 43 Societies
(1997)6. Un aport important pentru crearea abordãrii postmoderniste îl au filo-
sofii francezi. Considerãm cã desacralizarea ºi rãsturnarea ierarhiilor produsã de
„Revoluþia Francezã“ are profunde efecte asupra filosofiei din hexagon pãs-
trându-se caracterul de stânga: anti instituþii, anti ordine, anti ierarhii sociale.
Postmodernismul nu are o definiþie uniformã, cercetãtorii îl interpreteazã diferit

ºi analizeazã critic aspectele modernizãrii. Cu toate acestea, Enciclopedia Brita-
nnica defineºte „postmodernismul“ – „curent filosofic din vestul Europei, carac-
terizat de scepticism, subiectivism ºi relativism, o suspiciune asupra raþiunii,
interesat de rolul ideologiilor pentru menþinerea puterii politice ºi economice“7.
Postmoderniºtii percep critic cultura occidentalã ca fiind influenþatã de elita
dominantã ca sã-ºi serveascã propriile interese. În acest curent filosofic vedem o
combinaþie a teoriei lui K. Marx privind conflictul claselor ºi teoriei lui A. Gramsci
care analizeazã importanþa culturii pentru a institui un control asupra maselor8.
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Cercetãtorul american D. Harvey identificã în postmodernism un curent care
vine sã combatã „monotonia modernitãþii“ ºi vede prin discursurile alternative
ca forþe eliberatoare de universalitatea cu iz totalitar9.
Enciclopedia Britannica identificã preceptele postmoderniºtilor: 1) nu existã

o realitate obiectivã, 2) nu existã adevãr ºtiinþific sau istoric, 3) ºtiinþa ºi tehno-
logia sau chiar raþiunea ºi logica nu sunt vehicule pentru progres, dar instru-
mente pentru control, 4) raþiunea ºi logica nu sunt universal valabile 5) nu existã
naturã umanã (comportamentul uman este social construit sau determinat),
6) limbajul nu se referã la o realitate în afara sa, 7) nu existã cunoaºtere sigurã,
8) nici o teorie despre naturã sau societate nu poate fi adevãratã, acestea repre-
zintã „metanarative“ neadevãrate .
Filosoful ºi sociologul francez J. F. Lyotard, în lucrarea sa The postmodern

condition: a report on knowledge (1979)10, analizeazã sceptic cunoaºterea ºi in-
troduce termenul „metanarativã“ ca fiind o trãsãturã a modernitãþii „simplificând
pânã la extrem, definesc postmodenitatea ca neîncrederea în metanarative; funcþia
narativã îºi pierde din calitãþile sale, eroii, marele pericole ºi aventuri, scopul
suprem, toate se disipeazã în limbajul narativ“ conchidea autorul în introducerea
lucrãri sale. Tot el introduce termenul „postmodern“ ce presupunea atitudinea
scepticã faþã de aceste metanarative, termen ce a fost preluat de cãtre criticii de
artã, filosofi sau de cercetãtorii în ºtiinþele sociale. Sociologul francez percepea
dezvoltarea istoricã nelinear, de la societatea tradiþionalã la cea modernã, ºi de
la modernã la postmodernã unde omul nu mai cautã doar asigurarea cu bunuri
materiale, dar încearcã sã obþinã fericirea individualã. Se pare cã acest curent
vine pe abundenþa adusã de modernizare, când omul încearcã sã obþinã ºi bunurile
spiritului, având ca scop dobândirea fericirii individuale. Postmodernitatea a
adus schimbãri esenþiale în domeniul culturii, familiei, politicii ºi societãþii. Pier-
zând încrederea în noþiuni precum „adevãr“, „raþiune“, „progres“, J. F. Lyotard
a încercat sã se identifice cu condiþia comunitãþilor marginalizate. Chiar dacã a
reuºit sã fie influentã, cartea sociologului francez a primit ºi suficiente critici.
Însuºi autorul a recunoscut peste ani cã în momentul scrierii cãrþii sale, cunoaº-
terea sa despre ºtiinþã era destul de limitatã, cã s-a referit la lucrãri pe care nu le
citise. Retrospect acesta s-a referit la lucrarea sa ca fiind o parodie ºi una dintre
cele mai slabe lucrãri ale sale11. În opinia noastrã, abordarea scepticã faþã de
axiomele axiologice pe care se susþine civilizaþia occidentalã duce la o prãbuºire
a acesteia. Criza Occidentului ca motorul ideatic al lumii, manifestatã în dome-
niile economice, sociale, politice ºi chiar morale va produce efect ºi asupra spa-
þiului românesc. Deconstrucþia valorilor creazã o perioadã de haos. Cu toate
acestea, aceste provocãri axiologice vor duce la o reactualizare ºi reconºtienti-
zare a valorilor importante pentru supravieþuirea omenirii.
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Teoriile filosofului francez J. M. Foucault se concentreazã asupra legãturii
dintre putere ºi cunoaºtere12. Acesta considera cã puterea nu mai este deþinutã de
stat, dar este aflatã în diferite locuri, contexe, situaþii sociale etc. Printr-o micro-
analiza a puterii, J. M. Foucault ajunge la concluzia cã existã o legãturã strânsã
între putere ºi cunoaºtere sau ceea ce J. F. Lyotard denumea metanarative. J. M.
Foucault susþinea în prefaþa lucrãrii „Anti-Oedip“ (1972), scrisã de G. Deleuze
ºi F. Guttari, cã pentru a lupta cu „fascismul din capul nostru“, trebuie sã folosim
capacitãþile limbajului uman. Limbajul ca o componentã importantã a culturii
este un domeniu de interes pentru postmoderniºti. Dacã în modernism exista o
delimitare clarã între ce se spune (mesajul) ºi cum se spune (mediul) în postmo-
dernism nu existã o separaþie clarã. Considerãm cã ideologizarea se poate pro-
duce prin controlul limbajului individului, iar acest fenomen este impotriva gân-
dirii critice ºi libere, principiu menþionat în Declaraþia Drepturilor Omului ºi a
nenumãrate constituþii ale statelor lumii.
Prin munca sa cu grupurile marginalizate ale deþinuþilor ºi homosexualilor,

J. M. Foucault nu încerca sã schimbe sistemul, dar sã creeze un curent de rezis-
tenþã, sã exercite presiune politicã împotriva instituþiilor, tehnicilor ºi discursu-
rilor de represiune organizatã observa D. Harvey13. În opinia noastrã moderni-
zarea politicã era scopul activismului civic a filosofului francez. Scrierile sale au
dus la crearea miºcãrilor de femei, homosexuali, autonomii teritoriale, etnice,
religioase din anii 1960. Cu toate cã J. M. Foucault nu era de acord cu eticheta
de postmodernist, scrierile sale au fost emblematice pentru acest curent filosofic.
Apreciem cã miºcãrile sociale ce reprezintã minoritãþi (etnice, rasiale, sexuale)

sunt profund influenþate de teoria filosofului francez, iar limbajul este domeniul
lor de activitate. Prin urmare etichete asociate negativ în cadrul societãþii se
încearcã a fi schimbate în denumiri pozitive sau neutre: homosexual – gay (trad.
fericit), pedofil – minor attracted persons (trad. persoane atrase de minori), þigan
– rrom etc. Toate aceste schimbãri se fac în numele nondiscriminãrii ºi ale
toleranþei valorice ale societãþii postmoderne. DacãAristotel recunoºte în toleranþã
ºi apatie ultimele virtuþi ale unei civilizaþii care moare, în timp ce filosoful bri-
tanic G.K. Chesterton percepe toleranþa ca fiind virtutea oamenilor fãrã convin-
geri, pentru postmoderiºti acestea sunt în vârful ierarhiei valorilor. De exemplu,
în Canada pentru prima datã în dreptul comun britanic, prin legea C-1614 din
iunie 2017, statul mandata cuvintele prin care cetãþenii trebuie sã se refere la
grupurile minoritare protejate. În caz cã cetãþenii nu respectau aceste cuvinte,
primeau amenzi, iar în cazul neachitãrii acesteia riscau chiar închisoarea pentru
exprimarea liberã ºi conform propriei conºtiinþe. Noua lege canadianã presupune
dacã o persoanã nãscutã bãrbat, cu cromozoni XY, care se identificã ca fiind
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femeie ºi insistã sã i te adresezi cu pronumele de gen feminin, perpetuarea adre-
sãrii cu pronume masculine presupune o amendã, toate în numele nondiscrimi-
nãrii ºi combaterea „discursurilor de urã“. În opinia noastrã cenzurarea limba-
jului, legiferarea folosirii unor termeni (de ex. tovarãº, pronume de gen noncon-
forme sexului), sunt folosirea teoriilor lui J. M. Foucault ºi altor postmoderniºti
pentru a obþine scopuri politice ºi anume iluzia unei egalitãþi între indivizi ºi dis-
trugerea ordinii creºtine ºi capitaliste. Totalitarismul ideologic se manifestã prin
cenzurarea limbajului persoanei, iar alterarea conºtiinþei umane se produce prin
mandatarea folosirii unor anumiþi termeni. Libertatea persoanei de a identifica
natura înconjurãtoare prin intermediul caracteristicilor acesteia este masacratã
de un drept închipuit la confort psihologic toate printr-un truc verbal postmo-
dernist, când disconfortul psihologic este echivalat cu violenþa psihologicã ºi
chiar cea acþionalã.
În lucrarea Postmodernization: Change in advanced society (1992) cercetã-

torii britanici S. Crook, J. Pakulski ºi M. Waters au fãcut o analizã a trecerii de
la societatea modernã la cea postmodernã referindu-se la ºase parametri: cultura,
statul, inegalitatea, politica, organizarea muncii, ºtiinþa ºi tehnologia15. Cultura
pierde aura ei de sacaralitate ºi se transformã în comoditate, de la statul lui
T. Hobbes – reprezentat printr-un luptãtor, statul postmodern devine o mãmicã pro-
tectoare ºi chiar intruzivã în intimitatea cetãþeanului. În cadrul crizei COVID-19
observãm o mutaþie periculoasã între douã arhetipuri: pe de o parte arhetipul
junghian al mãmicii posesive care intrã in intimitatea cetãþeanului (de ex: poartã
mascã, stai la distanþã, spalã-te pe mâni, stai în casã etc.) cu leviatanul lui Hobbes
care foloseºte ca metodã de presiune politicã preferatã forþa statului (amendã,
ameninþare, limitarea din drepturi etc.)
Considerãm cã inegalitatea economicã a sexelor ºi reacþia acestora la crize

sociale ºi sanitare este cauzatã de natura diferitã a bãrbaþilor ºi femeilor. La
oameni ca ºi la alte mamifere femela are capacitatea naºterii ºi alãptãrii, ºi ro-
lurile asociate cu grijã faþã de pui sau socializarea lor. Societatea postmodernã
pune egalitatea în vârful ierarhiei valorice, în timp ce societatea tradiþionalã creº-
tinã punea acolo un ideal universal-simbolic reprezentat prin Dumnezeu sau prin
modelele sfinþilor. Cu toate acestea, urmãrirea unor imperative ideologice precum
egalitatea, neagã anume diferenþele între abilitãþile, voinþa ºi naturile indivizilor,
iar principiul universal al complementaritãþii extremelor, reprezentat pe deplin în
culturile lumii este alterat în forma sa postmodernã – egalitatea. În acelaºi timp
aristocraþia ºi burghezia masculinã, este contestatã de o nouã elitã economicã
unde femeile sunt tot mai mult reprezentate.
Dacã modernitatea a adus asocierea muncitorilor cu partidele de stânga, în

timp ce patronii ºi birocraþii aveau simpatii de dreapta, în postmodernitate s-au
spart aceste alianþe. Scãderea suportului pentru partidele tradiþionale a fost con-
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firmatã de cercetãtori cu diferite viziuni politice. Neîncrederea nu a scãzut acti-
vismul politic, acesta fiind imperativ în aceste condiþii: „noua politicã“, impli-
carea intensã în societatea civilã a devenit noua formã de acþiune. Acestea sunt
unele dintre tezele prezentate în lucrarea lui S. Crook, J. Pakulski ºi M. Waters.
Cu toate cã analiza este corectã ºi profund documentatã cartea nu vine cu soluþii
pentru status quo. În opinia noastrã, o resacralizare a lumii, înþelegerea mo-
delelor tradiþionale care au permis existenþa civilizaþiei umane, ar oferi umani-
tãþii ºanse pentru provocãrile sociale, ecologice, politice, economice ale seco-
lului al XXI-lea.
Procesul de modernizare ºi ajustare la imperativele timpului a sistemului in-

ternaþional ºi naþional al securitãþii este unul continuu ºi necesitã permanent noi
idei ºi propuneri de îmbunãtãþire ºi de eficientizare, deoarece în perioada con-
temporanã asigurarea securitãþii umane a devenit o preocupare complexã ºi
multidimensionalã, încorporând astfel de componente precum securitatea perso-
nalã, de mediu, a sãnãtãþii, alimentarã, a comunitãþii, securitatea politicã ºi eco-
nomicã16.
În contextul nevoii acute de modernizare a Republicii Moldova ºi României,

accesul la valorile, potenþialul economico-social, mecanismele, instituþiile regio-
nale, modelele ºi fondurile Uniunii Europene, concureazã cu oportunitãþile pro-
movate în principal de Federaþia Rusã17. Apropierea de UE are tendinþa, în ulti-
mele decenii, sã genereze pentru Republica Moldova un ºir de ameninþãri ºi ris-
curi de destabilizare internã (socialã, economicã ºi politicã, inclusiv prin ma-
nipulare mediaticã, prin intermediul regiunii separatiste transnistrene, regiunii
autonome gãgãuze sau al unor forþe politice locale)18. În contextul amplificãrii
în ultimul deceniu a confruntãrilor hibride pe plan mondial, considerãm cã miza
ameninþãrilor ºi tentativelor de ºantajare a autoritãþilor de drept din Republica
Moldova, provenind de la promotorii politicilor integraþioniste în spaþiul estic,
constã în a menþine cât mai mult timp posibil Republica Moldova ca satelit geo-
politic al Federaþiei Ruse, uneori chiar contrar intereselor sale naþionale, inclusiv
în detrimentul fortificãrii securitãþii sale umane. Pentru atingerea acestor scopuri
se recurge, cel mai des, la reanimarea unor mecanisme de manipulare în masã,
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se induce în societate o insatisfacþie generalã ºi o fricã ale populaþiei de insta-
bilitate sociopoliticã ºi financiar-economicã, frica de o eventualã escaladare ar-
matã a conflictului transnistrean, de subdezvoltare ºi sãrãcie. Cel mai important
factor în plan local pe care mizeazã agresorul în acest rãzboi hibrid, este menþi-
nerea nostalgiilor sociopolitice ale electoratului din Republica Moldova pentru
un regim autoritar ºi paternalist de tip sovietic, nostalgii care sunt exploatate
periodic în interes geopolitic în scrutinele electorale, deci pe cale democraticã
dar cu scopuri regresive pentru populaþia autohtonã, în planul securitãþii sale
umane.
Astfel, eventualele politici ºi strategii de securitate umanã cu referinþã la asi-

gurarea siguranþei persoanei în baza unor principii general umane nu pot fi con-
ceptualizate ca simple acte juridico-politice, ci mai degrabã ca elemente nor-
mative generatoare de transformãri sociale ºi politice semnificative în general, ºi
de modernizare a sectorului securitãþii în particular, aplicând diferite abordãri
conceptuale ºi perspective teoretice, solicitând instituþii specializate, mijloace
alocate ºi semnificative resurse umane19.
Securitatea umanã ºi siguranþa omului reprezintã componente importante ale

procesului de modernizare ºi eficientizare a sistemului de asigurare a securitãþii
atât la nivel naþional, cât ºi internaþional, mai cu seamã prin potenþialul concep-
tual-metodologic specific acestor noi domenii. Totodatã, securitatea umanã ºi
siguranþa persoanei exercitã una asupra alteia o presiune investigaþionalã perma-
nentã, în condiþii de concurenþã obiectualã, care se va solda cu apropierea ºi uni-
ficarea, într-o anumitã mãsurã, a aparatelor lor categoriale ºi conceptual-meto-
dologice, ceea ce va spori importanþa ºi rolul abordãrii comune a concepþiei
siguranþei persoanei ºi securitãþii umane asupra problematicii omului ºi locului
sãu central în sistemul de asigurare a securitãþii.
Menirea ºi scopul concepþiei siguranþei persoanei ºi securitãþii umane,

precum ºi a dezvoltãrii durabile, este de a oferi o perspectivã nouã de moderni-
zare ºi îmbunãtãþire a vieþii umane prin soluþionarea celor mai grave probleme
cu care se confruntã, prin schimbarea mentalitãþii faþã de propria existenþã ºi
propria valoare a persoanei umane care sã conducã la transformãri calitative la
nivel colectiv, dar ºi la nivelul biosferei ºi mediului de viaþã al omului, iar rolul
informaþiei ºi memoriei sociale este sã asigure o conexiune sigurã între cele trei
planuri ontologice: trecut, prezent ºi viitor, pentru a nu pierde viziunea de an-
samblu asupra perspectivelor ºi tendinþelor de evoluþie a omenirii pe parcursul
întregii sale existenþe în contextul transformãrilor rapide ºi profunde din peri-
oada contemporanã.
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