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Morala în politică este o temă exraordinar de interesantăîn 

acelaşi timp delicată, şi mereu actuală, şi banalizată şi … 

imposibilă. Imposibilă pentru că, deşi concluziile îi sunt 

previzibile, acestea nu par a fi vreodată nici suficiente, nici pe 

deplin satisfăcătoare. Imposibilă, pentru că, periodic, realitatea 

produce dovezi în favoarea faptului că legătura între politică şi 

morală rămâne la nivelul teoreticului. Şi nici acolo. 

Politica este percerută ca ştiinţa şi practică de guvernare a unui 

stat şi reprezintă sfera de activitate social-istorică ce însumează 

relaţiile, orientările şi manifestările care apar între actorii sociali 

partidele politice, diversele categorii şi grupuri sociale, naţiuni 

ş.a.m.d. în vederea emancipării conceptelor proprii, în lupta pentru 

putere sau supremaţie ideologică etc. Politică reprezeintă 

deasemenea orientarea, activitatea, acţiunea propriu-zisă a unui 

partid sau a unor grupări exercitată în domeniul guvernării 

problemelor interne şi externe. 

Morala include ansamblul de norme de reglementare a 

comportamentului, fondate pe valorile de bine/rău, moral/imoral, 

cinste, corectitudine, sinceritate, responsabilitate, larg împărtăşite 

în cadrul unei colectivităţi, caracterizate printr-un grad ridicat de 

interiorizare şi impuse atît de către propria conştiinţă (conştiinţa 

morală), cît şi de presiunea atitudinilor celorlalţi (opinia publică). 
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Morala are deci ca valori fundamentale principiile binelui, 

dreptăţii, justiţiei şi adevărului, valori promovate şi ocrotite şi de 

drept. Normele morale sunt dotate cu sancţiuni de aceeaşi natură, 

sancţiuni care pot fi exterioare subiectului, sau pot fi interioare, 

adică din sfera conştiinţei subiectului, putând enumera aici forme 

ca: păreri de rău, regrete, mustrări de cuget, scrupule de conştiinţă 

ş.a. 

Dacă politica este arta discuţiei, a argumentării în vederea 

obţinerii unei înţelegeri temporare, între grupuri implicate în 

dobândirea şi administrarea mijloacelor de decizie în societate, în 

ceea ce priveşte normele de morală, dimpotrivă, nimic nu se 

discută, nu se negociază: regulile eticii sunt fixe şi bine cunoscute 

de către toţi, compromisul nefiind tolerat în acest domeniu. Pe de 

altă parte însă, arta compromisului nu poate lipsi din cadrul unor 

negocieri politice. Este ştiut că în vremurile când organizarea 

socială păstra forme rudimentare, accederea la conducere avea loc 

de multe ori nici pe departe pe căi morale, ci prin intermediul 

forţei. Probabil că discuţiile de ordin politic şi arta compromisului 

au apărut odată cu evidenţa efectului nefast pe care violenţa îl are 

în dezvoltarea socială, fiind în interesul unor grupuri sociale ce 

duceau o luptă făţişă pentru putere. Relaţiile de tip politic au venit 

astfel să înlocuiască dreptul celui mai tare. În continuare însă, s-a 

apelat la conflictul armat atunci când taberele adverse nu au mai 

fost dispuse să depăşească un anumit nivel al compromisului. 

Revenind la tema moralei, din punct de vedere pur teoretic 

trebuie să admitem faptul că războiul, fiind o tratare sinceră pentru 

cei ce luptau pentru Patrie, şi făţişă pentru cei ce aveau în realitate 

alt scop, clară a unui diferend(neînţelegere), se arată a fi mai moral 

decât politica
7
. Atunci când acordăm sincerităţii prioritate faţă de 

celelalte valori morale, vom recunoaşte că domeniul politicii 

include jumătăţile de adevăr şi demagogia (înşelarea opiniei 

                                                 
7
 Această idee fiind de altfel mult mai bine şi pe larg dezvoltată de către 

Machiavelli, acum câteva sute de ani, în lucrarea sa „Principele”. 
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publice prin promisiuni mincinoase) , sau chiar minciuna. Politica 

şi violenţa ce poate fi prezentată prin război, conţin viziuni diferite 

în ceea ce priveşte ierarhia valorilor în societate. În cadrul unui 

conflict de interese, mai devreme sau mai târziu devine inevitabilă 

sacrificarea unui tip de valori, atunci când nu mai există altă cale 

pentru a face să prevaleze un alt gen de valori. Sau , pe acea 

inevitabilă dar atât de discutabilă scară sau ierarhie a valorilor, este 

de presupus că, în acest sens, vor fi sacrificate valorile mai puţin 

importante. Atunci când, în final, se ajunge la această soluţie 

extremă, războiul, ambele părţi implicate în conflict preferă 

concluzia că viaţa omului sau integritatea lui corporală sunt valori 

inferioare celor specifice colectivităţii: independenţa, 

suveranitatea, integritatea teritorială. Şi, pentru toţi indivizii 

organizaţi social în cadrul unui stat, această perspectivă este una 

normală, întrucât majoritar acceptată prin votarea unei Constituţii. 

În ultimele decenii însă, între aceste valori supreme au fost incluse 

şi altele, precum respectarea drepturilor omului. Astfel a fost 

posibilă intervenţia militară a trupelor NATO în Serbia, sau a 

armatei SUA (sprijinită de trupe NATO) în Afganistan şi Irak. 

Viaţa omului şi drepturile sale fundamentale constituie deci valori 

suficient de importante pentru a da naştere unui conflict armat. De 

regulă, contează aici numărul indivizilor a căror viaţă este 

înlăturată sau pusă în pericol (intervenţia militară în Serbia, 

motivată în principal de genocidul săvârşit cu complicitatea 

guvernului şi preşedintelui sârb, în special asupra populaţiei 

bosniace din Srebenitza). Evenimente recente pe plan mondial ne 

arată însă că este suficient şi un număr mult mai mic de oameni 

(doi), pentru a determina un stat ca Israelul să intervină militar pe 

teritoriul altui stat (Liban). În acest caz, în mod surprinzător şi 

tulburător, situaţia se inversează: aparent pentru recuperarea a doi 

ostatici, se duc ostilităţi militare de pe urma cărora sunt ucişi sute 

de oameni, în majoritate civili
8
. Dacă în cazul politicii externe, 

                                                 
8
 Desigur că motivaţiile conflictului sunt mult mai complexe, cu rădăcini 
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negocierile şi soluţiile de compromis sunt justificate prin 

necesitatea evitării războiului, deci a pierderii de vieţi omeneşti, în 

ceea ce priveşte politica internă a statelor, de regulă nu se pune 

problema conflictului armat. Nu mai puţin însă, compromisul face 

parte inevitabil din „arsenalul” aflat la dispoziţia părţilor implicate 

în lupta pentru putere.  

Atestăm spre regret în Republica Moldova unele cazuri de 

imoralitate sub acoperămîntul postului în favoarea unor idealuri 

imaginare ce contravin cu normele morale. Un bun exemplu este 

Trilaterala de la Moscova dintre preşedintele rus, cel moldovean şi 

liderul transnistrean ce s-a încheiat cu semnarea unei declaraţii 

comune şi acordarea a 50 de mii de tone de păcură ajutor umanitar 

pentru Moldova. Cei trei s-au pronunţat pentru reluarea 

negocierilor în format larg şi înlocuirea trupelor de pacificare ruse 

din regiune cu o nouă misiune sub egida OSCE. Asta însă numai 

după rezolvarea conflictului. În document însa nu se spune nimic 

despre un viitor statut al Transnistriei. Care a fost scopul acestei 

întrevederi înainte de alegeri? 

Să observăm totuşi că în orice domeniu al activităţii omului în 

care acesta manifestă un interes propriu sau de grup şi, mai precis, 

în domeniile în care aceste interese se află în divergenţă, în 

conflict, morala are, de asemenea, de suferit. Valorile etice nu sunt 

aproximate numai în peisajul politic, ci oriunde concurenţa şi 

interesul joacă un rol primordial. Astfel, ocolirea regulilor morale 

în situaţiile arătate, pare să indice mai curând o caracteristică a 

naturii umane. Norma etică este încălcată, mai mult sau mai puţin, 

în fiecare zi, într-o multitudine de situaţii în care oamenii 

interacţionează. Această deviere (de exemplu, minciuna) este mai 

evidentă în interacţiunile de tip politic, deoarece acestea sunt 

publice., uşor de constatat şi ne privesc pe toţi. Cu alte cuvinte, cu 

toţii avem un interes în viaţa politică, însă foarte puţini avem şansa 

să activăm în acest domeniu, ori să ne impunem voinţa, altfel decât 

                                                                                                              
îndepărtate în timp. 
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prin intermediul votului. O ţară întreagă „stă cu ochii” pe 

politicieni (care sunt doar de ordinul sutelor, sau a două-trei mii 

dintre noi), însă implicarea efectivă a noastră, a celorlalţi, este 

punctuală, o dată la patru ani. În schimb, orice greşeală a acestora 

este uşor şi imediat descoperită tocmai pentru că activitatea lor este 

publică, în văzul tuturor şi pentru că este în interesul nostru, al 

majorităţii cetăţenilor, ca aceste erori (în primul rând de ordin 

moral) să fie semnalate. Cu alte cuvinte, ceea ce rămâne să 

primeze, este tot noţiunea de interes. Interesul propriu. Dreptul sau 

morala pălesc în faţa puterii absolute a interesului propriu. Şi cât 

timp acest interes va avea prioritate şi putere absolută în faţa 

dreptului şi a moralei, societatea civilă nu va putea funcţiona şi nu 

va putea, de fapt, nici să existe, rămânând doar o vorbă pe hârtie. 

Astfel că peisajul politic nu poate fi decât impregnate (îmbibat) de 

imoralitate, într-o ţară în care societatea civilă rămâne încă un 

deziderat( dorinţă, cerinţă). În final aş dori să menţionez miezul 

demonstratiei lui Descombes, filosofului francez ,ce ne prezintă 

distincţia dintre politica si morala. Mai precis, intre pozitia morala 

si pozitia politica. Pozitia morala este pozitia spectatorului, pozitia 

politica este cea a actorului. Sublimul natural este, de pilda, o 

senzatie (un "aisthesis") avuta de cineva care vede o cascada 

imensa, dar care nu infrunta niciun moment pericolul de a cadea in 

ea.  

Vorbind despre politică şi morală, găsim un punct ce leagă 

aceste două domenii şi anume codul deontologic al politicianului, 

ce contribue la realizarea unei atitudini morale şi profesionale cu 

privire la muncă şi comportare în cadrul societăţii. Acest cod 

deontologic include zece reguli şi anume:  

1. Respectarea tuturor persoanelor cu care se intră în dialog şi a 

ideilor pe care le exprimă;  

2. Educarea şi informarea permanentă pentru ca fiecare 

politician să beneficieze de o cultură politică stabilă;  

3. Comunicare cu electoratul, păstrarea unei legături permanente 

între electorat şi clasa politica;  
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4. A face politică în interesul cetăţeanului şi a urmări interesul 

colectiv şi nu cel personal sau clientelar este obiectivul principal al 

tânărului politican;  

5. Adoptarea de către partidele politice parlamentare a unei 

strategii politice şi econommice comune pe termen lung la nivel 

naţional, care să fie respectată indiferent de succesiunea la putere;  

6. Adoptarea unei critici constructive care să vizeze ideea sau 

problema şi nu persoana;  

7. Respectarea tuturor persoanelor indiferent de sex, religie sau 

etnie;  

8. Implementarea şi respectarea unui sistem de eveluare a 

activităţii politice;  

9. Promovarea în funcţii publice pe criterii de valoare, 

competenţă şi performanţă;  

10. Asigurarea şi respectarea libertăţii de exprimare.  

Pentru ca toţi politicienii să urmeze acest cod deontologic mai 

avem nevoie de mult timp şi multe schimbări atît in politică cît şi 

în gîndirea şi atitudinea oamenilor de rind. În final, aş conchide că 

trebuie sa uităm de morală cînd vorbim de politică si reprezentanţii 

ei. Sunt lucruri separate. Morala se vrea opusul degradării, se vrea 

un set de reguli care sa asigure o existenţă demna omului în 

societate fără ai ingrădi drepturile fundamentale. Iar politica? 

Octavian Paler spunea “Politica nu are principii. Are doar interese” 

Iar Mihai Eminescu afirma la un moment dat “Trăind din politică 

şi prin politică…politicianistul e capabil de a falsifica totul”. Si 

atunci ce trebuie sa facă societatea? Ce poate face omul de rînd 

cînd însuşi liderul său este un falsificator?  

Ţin sa mentionez o replica celebra a lui Napoleon Bonaparte “În 

politică prostia nu e un handicap". Să sperăm că procesul de 

însănătoşire morală a politicului o pot provoca noua generaţie de 

politicieni. Importanţa conştientizării şi necesităţii de a armoniza 

politica cu morala se poate face prin autoinstruire şi autocizelare.  
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CULTURA POLITICĂ 

 

 Grozav Inga, studentă gr. FFT-061, FTMIA, UTM 

 

Conceptul de cultură este polisemantic, în literatura de 

specialitate există o mare diversitate de sensuri şi semnificaţii 

atribuite acestui termen care au fost enunţate în definiţii felurite: 

nominale, genetice, structural, functionale, istorice, psihologice, 

ostensive, normative, etc. În lucrarea sa “Sociodynamique de la 

culture” -1967, Abraham A. Morales semnala existent a peste 250 

de definiţii. Iar dacă am avea în vedere diferite segmente ale 

culturii de ansamblu a societăţii, diferite subcomponente sau 

momente istorice ale morfologiei culturii, atunci numarul 

definiţiilor, descrierilor şi nuanţelor ar tinde să se amplifice în mod 

exponenţial. 

Cultura politică - parte a culturii de ansamblu a societăţii, a fost 

şi va ramîne o variabilă dependent de progresul general al 

comunităţilor umane. Ea este supusă transformărilor, implicit 

dezvoltării şi modernizării. Într-un astfel de process istoric ea şi-a 

demonstrat rolul ambivalent: cultura politică, dezvoltîndu-se, pe de 

o parte favorizează creşterea gradului de libertate umană iar, pe de 

altă parte, limtează libertatea oamenilor. Cultura politică mareşte 

http://www.inpolitics.ro-/
http://www.protv.md/stiri/politic-



