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Introducere

Progresul economic este rezultatul unei culturi şi a devenit el însuşi o cultură . Conform
conceptelor moderne, pînă şi sărăcia se consideră a fi mai mult un mod de viaţă,  un complex
social-psihologic-cultural, decît o stare indusă de lipsa veniturilor. E un amar adevăr în zicala
„eşti sărac, pentru că eşti prost: eşti prost, pentru că eşti sărac”: lipsa mijloacelor materiale
determină, fără îndoială, mizeria şi sărăcia, dar de rînd cu nesatisfacerea necesităţilor
fundamentale, aceasta presupune şi atitudini culturale specifice care o întreţin, o
autogenerează: demoralizare, disperare, nedorinţă de a schimba situaţia spre bine şi lipsa
capacităţii de a o face, resemnare, umilinţă, orientare spre imediat şi, în rezultat, o şi mai
ineficientă utilizare a resurselor. E un postulat că totul e cultură - unde cultură nu e, nimic nu
e...

Apelînd la istoria civilizaţiilor, să ne amintim că acest cuvînt polisemantic, - din punct
de vedere antropologic şi umanistic, - cultura, (literatura de specialitate operează cu peste 300
definiţii, tematica rămînînd deschisă interpretării şi disputei) are la origine latinescul cultus,
cult, adoraţie,  semnificînd, la începuturi, omagiul reverenţios; mai apoi, a fost utilizat pentru
a descrie acţiunea de cultivare a solului, într-un tîrziu extinzîndu-se la ideea de dezvoltare,
evoluţie, rafinament spiritual şi al manierelor.

În accept european, acum, la început de mileniu, se zice uneori: „cultura este arta de a
trăi”, sau şi mai simplu,  -  „ cultura este ceea ce rămîne după ce uiţi tot ce ai învăţat” –
însumînd, deci, „mişcările sufletului”, fine, imperceptibile,  automatismele comportamentale,
inserările subtile în  fiinţa-ne, ceea ce ne marchează modul de a fi,  identitatea ...

Dezvoltarea vizînd modernizarea unei ţări, integrarea ei europeană, e de neconceput
dacă nu produce mutaţii profunde în angrenajele sale socio-culturale, dacă nu se stabilesc
priorităţile şi vectorii acţiunii, reperele şi  punctele de referinţă. În acest context, se cuvine să
definim, mai întîi, ce anume dorim a edifica şi încotro ne orientăm: spre ziua de mîine sau
spre cea de ieri; spre Orient sau spre Occident ?

Deceniile de sovietizare, de „comunizare” agresivă (chiar dacă, precum se afirmă,
bolşevicii s-au condus, în activitatea lor revoluţionară, de cele mai nobile frazeologii, de
idealul utopic al „fericirii pentru întregul Univers”), cosmopolită şi materialist-ateistă, au
lipsit populaţia dintre Prut şi Nistru de temeiurile credinţei, i-au falsificat istoria, limba,
tradiţiile şi datinile, i-au decimat elitele (spirituale, etice, culturale, economice), au impus un
sistem de gospodărire străin obiceiurilor pămîntului, inuman, defectuos şi absolut ineficient,
ce a născut proverbe de tipul „la colhoz pe dealul mare, cine fură, acela are...”, sau „ a noastră
dreptate, cu sapa la spate...”

O mentalitate în derivă revendică, pentru a se fixa şi pentru a se reorienta pozitiv, de
repere şi valori, de animatori şi directori de opinie. Vremea demolărilor a trecut – bate ora
Înălţării, chemînd sub arme edificatorii, constructorii, artizanii schimbării, cei cu vocaţia de a
propune „front de lucru”, idealuri însufleţitoare şi puncte de aplicare a energiilor nesolicitate
pentru sute şi mii de oameni obosiţi, neînţeleşi, dezorientaţi....

Or, pentru ca schimbarea să se producă normal, trebuie să se sprijine pe forţe din
interiorul societăţii, chiar dacă e stimulată, influenţată de factori şi idei din exterior –
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important este ca evoluţia structurii sociale să fie integrată unui proces interior firesc sau, cel
puţin, să fie considerată ca atare de către societatea în cauză.

UNESCO defineşte cultura drept „ansamblu de trăsături distinctive, spirituale şi
materiale, intelectuale şi afective ce caracterizează o societate sau un grup social. Ea
înglobează, pe lîngă arte şi litere, modurile de viaţă, drepturile fundamentale ale fiinţei umane,
sistemele de valori, tradiţiile şi credinţele” – în jurul acestei definiţii se şi articulează
conceptul de dimensiune culturală a dezvoltării.

Fără îndoială, dimensiunea culturală nu poate fi abordată ca oricare alta, de vreme ce
reprezintă referinţa fundamentală întru a măsura şi a compara importanţa celorlalţi factori:
nici o dezvoltare sau modernizare nu va fi adevărată şi durabilă de nu va lua în cont şi nu va
şti să valorifice forţa vie a culturii, dacă va ignora modul de viaţă, sistemele de valori,
tradiţiile, convingerile religioase, cunoştinţele şi talentele comunităţii umane. Guvernanţii
care neglijează dimensiunea culturală vor fi penalizaţi de viitorime – dacă e să-l parafrazăm
pe Nicolae Iorga ce susţinea că „fără steag de cultură un popor nu e o oaste, ci o gloată”,
anume cultura ne defineşte ca entitate, ne adună, ne incită şi ne inspiră, ne poate mobiliza
întru progres şi ideal.

Anume acum, cînd se pare că ştim deja ce nu mai sîntem, fără a ne da seama totuşi ce
prezentăm la timpul de faţă, specimenii care se erijează pe post de diriguitori ai procesului
evolutiv sînt obligaţi să cunoască temeinic societatea şi cultura ei, nu doar pentru a se asigura
că politica economică pe care o realizează corespunde nevoilor şi aspiraţiilor cetăţenilor, ci şi
pentru a exploata – spre binele şi întru succesul politicii pe care o duc, - forţa obscură şi
misterioasă, dinamică şi imprevizibilă – identitatea unui popor, elementul strategic infailibil al
fiecărei culturi.

„Modernizarea” ce nu ţine cont de dimensiunea culturală, orientîndu-se exclusiv spre
modele exterioare, blochează potenţialul local de creativitate şi reduce capacitatea de
rezistenţă a societăţii vis-a-vis de influenţele culturale sterile sau şi periculoase.

Dimpotrivă, accentuarea dimensiunii culturale a dezvoltării favorizează sinergiile:
cuprinzînd nu doar adoptarea unor măsuri concrete în domenii de maximă importanţă precum
educaţia, comunicaţiile, ştiinţa şi tehnologia, agricultura, sănătatea etc., aici se presupune şi
încurajarea energiei creatoare a locuitorilor în vederea găsirii de soluţii proprii în problemele
cu care se  confruntă orice societate în curs de transformare calitativă. Experienţa Japoniei, a
altor Dragoni asiatici prosperi demonstrează că se poate proceda absolut eclectic în alegerea
tehnicilor şi a modelelor de urmat, cu condiţia ca acestea să fie asimilabile din punct de
vedere cultural.

Apariţia noilor tehnologii, mondializarea, răspunde necesităţilor în continuă creştere ale
societăţii, importanţei relative ce se acordă satisfacerii lor, dar şi dorinţei de a aplica rezolvări
noi, diferite, în chestiuni practice, apelînd la imaginaţia creatoare, perspicacitatea,
îndemînarea şi experienţa indivizilor. Implementarea noilor tehnologii generează adesea noi
condiţii sociale care, la rîndul lor, formează valori şi necesităţi, catalizînd progresul.

Geniul creator e un har, un dar particular ce nu poate fi programat sau comandat. Totuşi,
este cu putinţă de a organiza un mediu propice ideilor inovatoare, axate pe probleme
specifice. Climatul favorabil astfel creat va genera alte idei, formînd un cîmp magnetic
pozitiv, o stare de emulaţie condiţionînd succesul. Precum se ştie, modelul  „Silicon Valey”
din California nu poate fi reprodus într-o ţară ce nu are dorinţă sau este incapabilă să
impulsioneze crearea unui asemenea mediu: o caracteristică esenţială a  societăţilor dinamice
şi întreprinzătoare este spiritul inventiv, receptivitatea,  deschiderea către inovaţie decurgînd
din valoarea acordată public ideilor îndrăzneţe. Bineînţeles, competenţa civilizatorie, dorinţa
şi potenţialul de schimbare, facultăţile creatoare se impun în prim plan. Nu se va reuşi nimic
în cazul cînd se preia automat un anumit stil de viaţă, un model de consum,  nu şi spiritul de
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organizare şi de disciplină, respectul faţă de lege, responsabilitatea, onestitatea şi
punctualitatea occidentale – valori culturale prin excelenţă...

Scopul declarat al dezvoltării umane consistă în ameliorarea nivelului de viaţă al
ansamblului populaţiei unei ţări. Problema este de a afla metodele şi mijloacele cele mai
eficiente şi mai operative pentru atingerea acestui obiectiv. Implantarea modelului economic
european fără însă a prelua mecanic şi sistemul valoric pe care se bazează, altoirea eficientă a
acestuia pe rădăcini locale cu o participare cît mai eficientă şi mai angajată a cetăţenilor
insuflă speranţe, şi nu numai în Republica Moldova - reuşita economică a statelor occidentale,
de rînd cu avantajele politice, culturale şi militare ce o însoţesc,  fascinează necontenit,
convingînd numeroase ţări  ca să opteze pentru modelul lor de dezvoltare, pentru organizarea
economică şi socială şi, în special, pentru un stil de viaţă şi de consum occidental, în pofida
valorilor şi structurilor socio-culturale locale, adesea foarte diferite.

1.  Politici  în  favoarea  culturii

Pentru a evalua concret şi judicios politicile în favoarea culturii, este esenţial să se
apeleze la mai multe discipline şi ştiinţe umane (nu doar sociologie şi economie, ci şi istorie,
drept, etică, etc).  Se impune conjugarea cunoştinţelor sintetice – nu prea în vogă pe la noi, -
pentru a aprecia cu obiectivitate  componentele politicilor publice în favoarea culturii: trecutul
şi prezentul acestora, vectorii şi liniile de forţă ale cîmpului cultural; agenţii şi forurile de
decizie (Statul, judeţele, comunele; partenerii în domeniu ai administraţiei publice, mai mult
activi în opinii decît în acţiuni de anvergură – asociaţiile profesionale, diversele cluburi,
sponsori etc.); relaţiile dintre Ministerul Culturii ca principal factor de decizie şi celelalte
ministere şi departamente; învăţămîntul artistic, reţeaua de pregătire şi modernizare a
administratorilor şi a animatorilor  culturali…

Reieşind din configuraţia socioeconomică a actualei noastre evoluţii, toate
componentele vizate sînt importante prin impactul lor social.

Cultura politică a unei societăţi în tranziţie (în cazul dat, cea a Republicii Moldova),
implică un şir de deziderate de sorginte culturală, precum ar fi : acceptarea şi conştientizarea
regulilor de joc ale democraţiei, respectul univoc al Legilor, voinţa de a participa activ la viaţa
socială şi competenţa necesară în acest scop ş.a.m.d.

Conform sociologului polonez Ahdrzej Sicinski (citat după Circular, revistă de
cercetare şi documentare asupra politicilor culturale, editată de Ministerul Culturii din Franţa,
nr 13, 2002, p.8), „o societate se caracterizează şi printr-un anumit tip de cultură politică
cotidiană, orientată spre cooperare, spre căutarea consensului, spre realizarea activităţilor
independente de Stat.”

În alţi termeni, o condiţie indispensabilă pentru ca societatea civilă să se constituie şi să
funcţioneze eficient este „cultura cetăţeanului”, atitudinile civice ca element definitoriu al
noţiunii mai largi de  „competenţă civilizatorie”, aceasta desemnînd gradul de pregătire al
unei comunităţi de a se integra progresului, inclusiv resursele necesare bunei funcţionări
democratice şi civilizate (capitalul; tehnologia; infrastructura; forţa de muncă ordonată şi
calificată; clasa de mijloc viguroasă; serviciul eficient de asistenţă socială; elita politică
profesionistă; cultura discursului etc).  Nu de puţine ori mişcarea înainte este blocată de
moştenirea culturală seculară, de mentalităţi şi prejudecăţi, de cantonarea în ziua de ieri, într-
un timp revolut: mai grav rămîne a fi cazul cînd se afirmă că se tinde progresul şi mişcarea
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înainte, dar privind înapoi – aici, în prim plan apare o  specie de „retrocefali” ce frînează orice
evoluţie, chit că  se afirmă contrariul…

E la discreţia fiecărei ţări şi a organelor sale de guvernare să decidă  cum să utilizeze
atu-urile culturale din perspectiva modernizării, însă impunerea respectului, a recunoaşterii
publice a importanţei artelor, a culturii şi a ştiinţei ca agenţi ai dezvoltării umane constituie un
imperativ de neamînat atunci cînd se pune sarcina majoră de edificare a unui stat pornind de
la reconstruirea economiei pe principii moderne, antrenînd locuitorii în reforme politice şi
sociale profunde. Cultura este resortul esenţial în a deschide un orizont nou de speranţe şi
perspective reale tinerilor ce sînt în căutarea nu numai a unui loc de muncă ce le-ar asigura un
trai decent, dar mai ales a unui  sistem de referinţă, a unui elan mobilizator... Într-adevăr,
cultura nu poate rezolva imediat problemele stringente ale societăţii,  –  acţiunile şi rezultatele
ei sînt lente, impun o durată, un timp de „coacere „, de maturizare în timp, însă fără
instrumente culturale sarcina îmbunătăţirii calităţii vieţii este practic imposibilă.

Cu atît mai mult în tranziţia noastră confuză şi incertă,  bîntuită de tensiuni şi ameninţată
de fenomenul anomiei (pierderea încrederii în valorile existente, absenţa unor obiective clare
şi precise, ciocnirea violentă a intereselor şi a  ambiţiilor contradictorii, dispariţia vechilor
norme concomitent cu apariţia noilor indicatori şi simboluri) în toate domeniile vieţii, la nivel
individual dar şi macroeconomic, social.

Constatăm pe pielea noastră efectele acestui fenomen  caracterizat, conform definiţiei
lui Merton, prin falia profundă, prăpastia dintre scopurile culturale ale societăţii şi mijloacele
acceptate comunitar de atingere a acestor scopuri: accentuarea cu cinism a principiului
„scopul scuză mijloacele” demoralizează  populaţia, cauzînd dezintegrarea relaţiilor sociale;
refuzul de a se conduce de normele şi regulile pozitive impune principiul „Este permis tot ce
nu este interzis”, fapt ce presupune  trasarea cadrului celor „permise” după bunul plac al
fiecăruia. Mişcarea de emancipare naţională şi socială, cu adevărat de masă, a născut speranţe
ce nu şi-au aflat împlinirea şi nu se ştie dacă o vor afla vreodată; productivitatea muncii s-a
diminuat catastrofal (şi nu atît din cauza tranziţiei debusolate, a reformelor înjumătăţite şi
realizate cu paşi de melc, ci datorită moştenirii sistemului sovietic ce i-a dezvăţat pe inşi să
muncească cinstit, să respecte disciplina de producţie, să fie responsabili din punct de vedere
profesional,  pregătiţi de a-şi asuma riscul iniţiativei personale, al  inovaţiilor); tensiunile
inerente perioadei de tranziţie – neînsoţite de o asigurare antişoc amplificată pe plan spiritual
şi cultural (să ne amintim că America s-a smuls marii Depresii economice cu ajutorul unor
programme speciale de menţinere a „sănătăţii morale” a naţiunii, incluzînd o puternică
industrie a filmului, a spectacolelor de divertisment etc…) condiţionează proasta funcţionare a
economiei şi caracterul negativ al relaţiilor sociale. Atît individual (manifestîdu-se printr-o
apatie şi indiferenţă, tendinţa de repliere în sine şi totală izolare,  sau, dimpotrivă, printr-un
comportament violent, agresiv, aparent nemotivat), cît şi în plan social (implicînd devianţă,
criminalitate şi imoralitate galopantă, acompaniate strîns de un individualism feroce, de o sete
de satisfacere neînfrînată a poftelor personale pe criteriul „după noi, potopul”) sînt
dezastruoase, aflîndu-şi antidotul cel mai puternic  în ofertele generoase ale artei şi culturii.

Cu condiţia ca arta şi cultura să fie ajutate, de către guvernare, să-şi conştientizeze rolul
deosebit ce le revine în edificarea noii societăţi (cu nimic mai prejos decît cel de demolare a
vechiului regim), să se solidarizeze dinamic şi pozitiv, renunţînd la negativism şi sinistroză, la
atitudinile fanariote de lasă-mă-să-te-las şi totală detaşare de treburile publice (în latina
clasică, res publica). Acum ca niciodată în politica de stat a culturii este importantă stabilirea
de reguli şi norme stricte şi obiective, competente şi judicioase în cuplu cu supravegherea
respectării lor (fără deosebire de rang şi statut social, partid, etnie, confesiune!) pentru
favorizarea accesului total la prestaţiile cultural-artistice de valoare şi stimularea creativităţii .
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2. Cadrul instituţional la nivel local şi naţional

Domeniul culturii, fluctuant şi dificil de cuantificat, este adesea considerat marginal  în
comparaţie cu, bunăoară,  economia, justiţia,  apărarea, sănătatea. În realitate însă, elaborarea
unei politici culturale coerente, juste şi echilibrate constituie o zonă dintre cele mai complexe
ale guvernării moderne. Aici nu poate fi vorba  de cantitatea resurselor administrate –  pe
acest teren schimbător, acţiunea individuală a uneia sau a cîtorva personalităţi poate declanşa
evenimente cu efect colosal, pe cînd sume considerabile pot să fie ca aruncate în vînt,
nesoldîndu-se cu absolut nici un rezultat social, - ci de capacitatea forurilor de resort de a
formula decizii tactice ce ar stimula sinergiile, de a propune obiective precise, de a valorifica
cu maximum de eficienţă fiecare bănuţ de la contribuabili, de a propaga cît mai cu folos
cultura în public, de a respecta relaţia societăţii cu arta şi patrimoniul cultural, fără a cădea în
ispita elitizării, a închistării artei, ba dimpotrivă, a cataliza emergenţa activităţilor în evantai,
pe orizontală.

Organizarea cîmpului de forţă la acest sector, în Republica Moldova, merită a fi precizat
pentru a trasa obiectiv cadrul de care este influenţată:

La nivel naţional -
Primo, Preşedintele Repulicii, puterea executivă principală, consilierii săi în domeniul

culturii;
Secundo, Parlamentul Republicii Moldova, puterea legislativă, avînd în componenţa sa

o Comisie de cultură;
Terţio, Ministerul Culturii (a cărui autoritate centrală este Ministrul şi doi viceminiştri  -

vezi organigrama în anexă);
Quatro, alte ministere şi departamente ce au în vizor - fie şi tangenţial, - domeniul

culturii – Ministerul Învăţămîntului, al Ecologiei şi al Protecţiei Mediului, Ministerul Muncii
şi Protecţiei Sociale…

La nivel local –
Direcţiile judeţene de cultură (11 la număr, conform Legii  privind structura

administrativ-teritorială a Republicii Moldova, adoptată în mai 1999, activînd în fiecare din
cele 10 judeţe şi în Unitatea teritorial-administrativă Găgăuzia), avînd ca sarcină activitatea
culturală în teritoriu.

Deşi, formal, sînt atîtea organe şi autorităţi competente, analiza cadrului instituţional şi
financiar ce determină vectorii politicii culturale în Republica Moldova impune o constatare
de loc optimistă: statutul Ministerului Culturii, ca principală instituţie administrativă ce
promovează politica de stat în domeniul culturii şi artei („democratică” prin formă, dar
profund socialistă, sovietică prin conţinut şi metodologie) e departe de a fi la înălţimea
misiunii sale; o concluzie tranşantă, directă, sugerînd o situaţie gravă pe care sîntem obligaţi
să ne-o asumăm şi să încercăm a o remedia, mai curănd decît a o oculta şi a o deghiza în
spatele unor fraze siropoase… E  imperativ de a spune lucrurilor pe adevăratul lor nume din
respect şi admiraţie pentru remarcabilul potenţial uman şi artistic al Moldovei. Bogăţia şi
diversitatea Patrimoniului nostru cultural, mobil şi imobil,  merită mai multă atenţie şi grijă
din partea Statului şi a societăţii…

Dispersarea competenţelor între diferite foruri de decizie, precum şi ponderea destul de
limitată – tradiţional, - a Ministerului Culturii în cadrul Guvernului, a întregului aparat de stat
(nici gînd de a pretinde un rol special, de prim plan, pentru acest Minister – în ideal, conştiinţa
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culturală trebuie să impregneze ansamblul administraţiei la orice nivel, dimensiunea culturală
fiind o constantă a guvernării responsabile!), finanţarea sporadică şi insuficientă, după
principiul rezidualului (altfel spus, ce rămîne la fundul sacului, dacă nu sînt alţi pretendenţi,
se oferă culturii) şi al aleatoriului, clientelismul (nu neapărat pe criterii politice), favorizarea
nejustificată, din punct de vedere axiologic, a unor branşe (bunăoară, susţinerea financiară şi
de autoritate a numeroaselor festivaluri de muzică – „Mărţişor”, al muzicii noi, etc., la nivel
naţional şi local, în detrimentul altor arte interpretative; acordarea sumelor exagerate unor
„proiecte” ambiţioase şi conservatoare pe motiv de merit personal al autorului – „Casa
Apostolului Pavel”, Monumentul lui Badea Mior, editarea operelor lui Andrei Lupan şi
lansarea lor costisitoare etc.), voluntarismul şi netransparenţa, absenţa unor dezbateri publice
în materie de politici culturale, preferinţele afişate pentru infrastructură şi conservarea unui
status quo încremenit în defavoarea experimentului, a inovaţiei, a informalului, a participării
democratice a cetăţenilor la activităţile culturale - denotă clar că este prematur să vorbim
despre o strategie limpede, orientată spre viitor.

Statutul Artistului, aprecierea socială acordată prestaţiilor oamenilor de cultură s-a
modificat esenţial, nu însă şi metodele de activitate ale forururilor de decizie în domeniu. În
cadrul sistemului sovietic, creatorii se bucurau de o atitudine specială, privilegiată, fie că
optau pentru o situaţie reprezentativă pentru şi în cadrul sistemului, fie integrîndu-se – cu
consecinţele de rigoare, - în opoziţia culturală semi-legală şi supunînd criticilor vehemente,
mai mult sau mai puţin deschis, regimul economic şi (sau) politic. Puterea, în ultimii ani de
existenţă ai URSS, se arăta  mai cooperantă, mai tolerantă faţă de artiştii care, pe lîngă funcţia
lor reprezentativă, de „vitrină” publică, deţineau – neoficial, dar sigur, monopolul criticii
cursului politic. Deci, oricare ar fi fost rolul pe care şi-l asumau – înregimentaţi în primele
rînduri ale ideologiei de partid şi de stat sau în opoziţie, subminînd-o - creatorii de artă
deţineau o poziie socială privilegiată: fie că se bucurau de recunoaşterea oficială şi, în
consecinţă, de o securitate economică de invidiat, fie că aveau prestigiu şi popularitate în
rîndul maselor. Unii dintre ei (nu puţini) reuşeau să îmbine ambele ipostaze, menţinîndu-se în
echilibru precar pe muchia de cuţit între permis şi interzis, între oficial şi popular… De aici şi
rolul extrem de important pe care l-au avut scriitorii, actorii, interpreţii, intelectualii în
mobilizarea mulţimilor întru schimbare, în  opera de renaştere, de emancipare economică,
socială şi naţională.

Însă această fractură în evoluţia societăţii, trecerea – mai mult în declaraţii decît
realmente, - la democraţie şi la economia de piaţă  nu a fost însoţită, spre regret, şi de o
transformare radicală a structurilor ce organizează sistemul culturii; aici sînt în vigoare
structurile ierarhice rigide, de sorginte sovietică, se mai operează cu legislaţia muncii din fosta
URSS, moştenirea complexă a trecutului încătuşează iniţiativa, experimentul, inovaţia; cultura
se întîmplă în capitală, pe cînd provincia e lăsată în pasivitate şi întuneric; modelele noi, mai
suple de finanţare pe proiecte în combinaţie cu subvenţii şi îndemnizaţii, nu şi-au făcut loc…
Sectorul etatizat este dominant în cultură, condiţiile economice ce ar favoriza privatizarea (cu
păstrarea funcţiilor) a instituţiilor de cultură şi recreative nu s-au cristalizat, interesul
managerilor economici şi al investitorilor – localnici sai externi, - pentru structurile şi
organismele de cultură este minim.

Astfel artiştii, autorii şi eroii „rezistenţei culturale”, iniţiatorii şi artizanii schimbării – s-
au pomenit subit printre victimele ei, inadaptaţi la noile reguli de joc, debusolaţi de surparea
valorilor, de pierderea reperelor, de opoziţia flagrantă între arta de consum, comercială, şi
estetica elitistă a artei pentru artă, şocaţi de duritatea legilor economiei de piaţă (în versiunea
lor moldovenească, sălbatică), înfricoşaţi şi intimidaţi de „libertatea” pentru care – pe bune! –
au luptat.

Şi deşi Regulamentul Ministerului – „instituţia administraţiei publice centrale de
specialitate, care promovează politica statului în domeniul culturii şi artei din Republica
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Moldova” - stipulează, declarativ şi bombastic, că obiectivele sale principale „sînt
promovarea prin intermediul artei şi culturii a valorilor naţionale şi general-umane; crearea
condiţiilor optime pentru conservarea, îmbogăţirea şi punerea în valoare a moştenirii culturale
naţionale (?!); promovarea politicii statului în domeniul de carte; elaborarea cadrului legislativ
şi normativ optim pentru propăşirea culturii naţionale; asigurarea unor condiţii materiale şi
spirituale favorabile pentru libera manifestare a talentului oamenilor de artă, aprecierea la
justa valoare (?!) a aportului lor la dezvolatrea culturii naţionale; includerea în circuitul
naţional şi internaţional a operelor şi realizărilor artistice de valoare” -  toate sînt doar scrise
pe hîrtie, ca pe nisipurile mişcătoare. Viaţa de zi cu zi,  nesiguranţa în viitor, pauperizarea
publicului, a consumatorilor de cultură, angoasa şi incertitudinile revendică totalmente altă
abordare şi alt demers.

În condiţiile în care bugetul de stat destinat culturii în mod centralizat se diminuiază pe
an ce trece (de la 0,26 în 1996  la numai 0,18 din PIB în 1999, în ţările europene acest
indicator important fiind de 0,90 pentru Finlanda, 0,81 pentru Suedia, 0,78 pentru Franţa ), -
legile rămîn buchie moartă. Despre  ce „asigurare a condiţiilor materiale şi spirituale
favorabile”  şi „apreciere la justa valoare a aportulu” putem vorbi, cînd salariul mediu lunar în
domeniul culturii este de 305 lei (274 lei în instituţiile de cultură prestatoare de servici
culturale şi 362 lei – în instituţiile de învăţămînt artistic, care au reuşit această „performanţă”
nu graţie bugetului, ci din contul părinţilor ce achită taxele - fiind ca atare contribuabili dublu
- pentru contractul de studii), acoperind doar circa 28,9 la sută din coşul minim de consum
(1053 lei)? Cum să nu se işte în acest context chestiunea competenţei, a omului potrivit la
locul potrivit?

E adevărat, marea majoritate a angajaţilor din sfera culturii muncesc cu dăruire şi
devotament, din vocaţie, cu dragoste pentru profesia aleasă, însă cît vor putea s-o facă doar
din entuziasm – au şi ei, la rîndul lor, familii de întreţinut, copii care, pentru a fi trimişi la
şcoală, trebuie îmbrăcaţi, încălţaţi… Atît cît  cultura va continua să fie  domeniu de sacrificiu
şi tărîm al umilinţei, nu vom putea spera un viitor pentru ţara noastră şi locuitorii ei – o lume
bogată nu poate fi alta decît una cultă şi bine informată. Ceea ce putem exporta cu succes şi cu
eforturi minime sînt anume valorile cultural-artistice verificate în timp… Patrimoniul artistic
secular, dar şi creaţia vie, modernă, – iată ce ne caracterizează dar şi ne singularizează, ne
deosebeşte în concertul estetic al Europei unite. Să învăţăm a pune în lumină tot ce avem mai
de preţ, amintindu-ne înţeleapta parabolă a lui Mahatma Ghandi, ce se exprima metaforic:
„Nu doresc să zac într-o casă încuiată, cu uşile şi ferestrele ferecate, zăbrelite. Vreau ca în
casa mea să facă simţit suflul viu al culturilor lumii. Însă nu doresc ca vîntul culturilor
provenite din alte ţări  să mă doboare la pămînt”.
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3. Cadrul legislativ şi definirea rolului statului

În domeniul legislativ, cadrul general decurge din Constituţia Repblicii Moldova,
adoptată la 29 iulie 1994.

Legea Fundamentală a ţării stipulează, în articolul 33, precum că “statul contribuie la
păstrarea, la dezvoltarea şi la propagarea realizărilor culturii şi ştiinţei, naţionale şi mondiale”,
„libertatea creaţiei artistice şi ştiinţifice este garantată”, nefiind supusă cenzurii, iar „dreptul
cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale şi morale ce apar în legătură cu
diverse genuri de creaţie intelectuală sînt apărate de lege”. Conform articolului 32, „oricărui
cetăţean îi este garantată libertatea gîndirii, a opiniei, precum şi libertatea exprimării în public
prin cuvînt, imagine sau alt mijloc posibil”.

Principiile de bază ale activităţii culturale şi artistice sînt enunţate în Legea Culturii,
adoptată la 27 mai 1999. Legea Culturii formulează aceste principii ca fiind următoarele:

„asigurarea şi protecţia dreptului constituţional al cetăţenilor Republicii Moldova la
activitatea culturală”

  şi
 „stabilirea principiilor de bază ale politicii culturale a statului şi ale normelor juridice,

în baza cărora este asigurată dezvoltarea liberă a culturii”.
Între Scila şi Haribda acestor prevederi şi realităţile economiei zise de piaţă, (în fapt un

hibrid autohton socialisto-banditesc, nestudiat încă de ştiinţă), se încolonează răbdătoare
activităţile de conservare şi protecţie a patrimoniului, artele interpretative şi învăţămîntul
artistic, artele plastice, literatura, muzica, bibliotecile şi arhivele, cinematografia, presa scrisă
şi cea electronică, editurile, cercetarea ştiinţifică şi turismul cultural.

Regimul juridic al monumentelor de patrimoniu (natural sau cultural) este reglementat
de Legea Monumentelor , adoptată la 22 iunie 1993.

Legea prevede „asigurarea lucrărilor de evidenţă, studiere, punere în valoare, salvare,
protejare, conservare şi restaurare a monumentelor cu înscrierea lor în Registrul
Monumentelor, extinderea bazei materiale, accesibilitatea monumentelor pentru cercetători,
dar şi în procesul de instruire”.  Activitatea de protejare ar trebui să fie exercitată, după litera
Legii, de către Parlament, Guvern, de către consiliile judeţene, municipale, orăşeneşti şi
comunale şi de organele lor executive (prefecturile şi primăriile) » - în realitate însă, ca în
parabola cu copilul ajuns pe mîna a mai multe moaşe, adesea inscripţia „monument aflat sub
protecţia Statului”  echivalează cu un act de condamnare şi vestigiile trecutului se distrug
iresponsabil prin indiferenţa cetăţenilor şi a forurilor de resort – ca să ne amintim doar
bijuteriile fără seamăn ale arhitecturii din lemn, înghiţite de foc şi de nepăsarea semenilor;
superbele mori de vînt de pe Dealul Lozovei, dispărute pe vecie; morile de apă; Moara de
Vînt aciuată  în preajma Grădinii Botanice, acolo unde ar fi trebuit să fie Muzeul Satului
basarabean, (obiectiv turistic de real interes într-o ţară ce se doreşte civilizată, parte a unor
circuite culturale globale) şi incendiată de o mînă criminală rămasă nepedepsită; celebra Casă
Herţa de pe bulevardul Ştefan cel Mare (sediul Muzeului de Artă Plastică), ce se dărîmă încet
dar sigur, chiar vis-a-vis de fastuosul edificiu al Ministerului Agriculturii (ce paradox
elocvent – o cultură seculară şi un muzeu ce se ruinează, şi peste drum Ministerul prosper şi
înfloritor al unei agriculturi ruinate, ajunse la sapă de lemn!); atîtea alte edificii remarcabile şi
de neimitat din zona centrală a Chişinăului, căzut pradă uşoară pentru nuvorişii, parveniţii ce-
şi înalţă palatele dărîmînd cu inconştienţă ostentativă obiectivele de patrimoniu din istoria
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arhitecturii; mănăstirile rupestre cu valoare de unicat în Europa; mostrele arhitecturii în piatră
din zona Butucenilor şi a Orheiului vechi, lăsate de izbelişte…

În consecinţă,  şi în următorul secol se prea poate să fim, în Europa,  ţara cu cele mai
puţine monumente pe obraz de locuitor...

Legea privind fondul arhivistic al Republicii Moldova (adoptată la 22 ianuarie 1992)
stabileşte, firesc, principiile activităţii de completare, evidenţă, păstrare şi utilizare a
Arhivelor;  nici o aluzie  însă la o imperativ necesară Lege a Dosarelor fostei poliţii secrete şi
ale KGB-ului sovietic, lege care ar  încuraja o conştientizare a pericolului angajării ideologice
şi poate, de ce nu, ar servi de punct iniţial pentru un eventual proces al crimelor
comunismului, un prim pas pe calea asumării deliberate a unui trecut pe care – dacă îl
ignorăm, indolenţi, să nu  fim condamnaţi a-l mai trăi vreodată…

Au mai fost adoptate şi alte acte legislative cu privire la cultură – Legea audiovizualului,
Legea cu privire la biblioteci, Legea cu privire la activitatea editorială, Legea privind dreptul
de autor şi drepturile conexe. Sînt în faza de proiect Legea privind protecţia patrimoniului
cultural mobil deţinut de muzee, colecţii private şi instituţii de cult, Legea privind colecţiile şi
muzeele, Legea cu privire la Teatre, Circuri şi Organizaţii concertistice; ultimul proiect, deşi a
stîrnit protestele directorilor de teatre şi ale criticii de specialitate prin caracterul ei retrograd,
ce nu stimulează creaţia în domeniu, ci dimpotrivă, tinde să reinstaureze controlul ideologic
strict asupra activităţii teatrelor (pe care le proclamă „instituţii necomerciale”, un nonsens în
condiţiile economiei de piaţă) şi a celorlalte instituţii de spectacol, nu ţine cont de dinamica
realităţii, nu oferă soluţii de salvare din colapsul economic actual, nu include mecanisme de
protecţie socială a angajaţilor din branşă, incitaţii fiscale şi de altă natură, inovaţii de
angajarea în cîmpul muncii etc. - a şi fost remisă Parlamentului pentru prima lectură.

Au incidenţe în cultură şi alte legi - Legea cu privire la limba de stat, Legea cu privire la
funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova, Legea cu privire la revenirea la
grafia Latină, Legea cu privire la publicitate, Legea privind drepturile copilului, Legea
învăţămîntului, Legea turismului, Legea cu privire la cultură fizică şi sport, Legea cu privire
la filantropie şi sponsorizare, Legea privind administraţia publică locală, Legea cu privire la
asociaţiile obşteşti.
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4. Finanţarea culturii şi realitatea economică

În Republica Moldova funcţionează sistemul de finanţare moştenit de la defuncta URSS,
sistem consolidat, osificat timp de şapte decenii – sistemul “culturii de stat”, ţinute permanent
în colimatorul partidului şi al organismelor  ce operau ca în dresură, - cu biciul şi cu zăhărelul.
Regimul totalitar şi partidul unic ce-şi impunea “linia“ şi voinţa în sfera producerii şi a
difuzării valorilor culturale, a ordonatei promovări a creativităţii au pus la punct un model
adecvat, comod de finanţare a acţiunii culturale: perfect ierarhizat de sus pînă jos. La nivel
unional, republican şi local, acesta ţinea strîns în frîu toate iniţiativele şi acţiunile, ordona şi
reglementa orice mişcare. Bugetul se forma centralizat la toate nivelurile – comitetele de
partid, conform rangului, dictau supuşilor ierarhici lipsiţi de drepturi şi libertăţi nu doar
volumul total de venituri şi de cheltuieli, ci şi repartizarea strictă şi extrem de rigidă pe
articole şi paragrafe. Principiile ideologice erau dominante – artiştii erau susţinuţi, hrăniţi sau
penalizaţi conform meritelor faţă de partid, conform gradului şi nivelului demonstrat
necontenit de devotament şi angajare ideologică.

1 2 3 4 5 6
0

10

20

30

Ponderea Bugetului Consolidat al culturii in PIB pentru 
anii 1996-2001( procente)

Contextul economic actual al Republicii Moldova este extrem de dificil  – PIB este în
perpetuă descreştere, sporind deficitul bugetar şi datoria externă a ţării, veniturile reale ale
populaţiei s-au diminuat considerabil, inflaţia este evidentă – capacitatea de intervenţie
publică în favoarea finanţării eficiente a activităţii culturale se reduce substanţial, în timp ce
principiile de subvenţionare nu s-au schimbat prea mult. Instituţiile, organizaţiile de cultură,
artiştii în ansamblu s-au pomenit subit într-o situaţie mai mult ca dramatică, din care  puţini
găsesc o ieşire salvatoare; ceilalţi cad pradă disperării, cedează psihic, recurg la paliative
iluzorii precum alcoolul, drogurile, emigrează sau abandonează meseriile artistice, domeniul
ce, pe lîngă şcoală, revendică vocaţie, har, darul divin ce nu se află chiar pe toate potecile...
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Cu mici excepţii, conducătorii instituţiilor de cultură tind să se descurce, să supravieţuiască
mai mult în ciuda legislaţiei existente, decît ţinînd cont de ea. O reală cale de sporire a
veniturilor ar constitui-o o eventuală scutire de TVA pentru produsele şi serviciile culturale,
implementarea, în folosul Asociaţiilor artistice, a timbrelor cu destinaţie concretă – timbrul
teatral, literar, cinematografic etc.

Spre regret, sectorul al treilea, extrabugetar – cel care susţine eficient şi preponderent
cultura în Europa Occidentală dar şi în numeroase ţări din fostul lagăr socialist (în Polonia,
Ungaria, Letonia, Estonia şi Slovenia, conform unui studiu realizat de către experţii
Consiliului Europei), la noi încă nu s-a cristalizat îndeajuns pentru a se angaja ca partener
activ al statului în politicile culturale. Foarte puţini dintre bussinesmanii prosperi investesc
sau sponsorizează sectorul cultural - nu există un sistem armonios de incitări fiscale (Legea cu
privire la filantropie şi sponsorizare este inaptă şi nefuncţională), dar nici interes activ din
partea celor ce dispun de resurse. Se presupune (cu regret, nici în această direcţie nu s-au
efectuat studii de caz, evaluări concrete şi profesioniste ale situaţiei de facto şi ale
potenţialului de finanţare) că oamenii noştri de afaceri au alte priorităţi (bunăoară, se ştie că e
mai uşor să găseşti bani pentru un „concurs de frumuseţe”, decît pentru un spectacol adresat
copiilor instituţionalizaţi -sperăm, deocamdată).

Deci, principala sursă de finanţare a culturii este aşa-zisul „buget consolidat”, format din
bugetul centralizat şi cele locale (care, de altfel, contribuie cu mai mult de 50 la sută – 21,5
mln. lei în 1996, 27,9 mln. lei în 1997, 26,6  mln.lei în 1998, 21,9 mln.lei în 1999).  De la
bugetul central de stat sumele alocate descresc cu an ce trece – de la 22,7 mln. lei în 1997 la
21 mln. lei in 1999.

Este frapantă absolut inechitabila diferenţă dintre nivelul de subvenţionare a activităţii
culturale în capitală în comparaţie cu provincia: alocaţiile financiare destinate instituţiilor de
cultură din teritoriu au constituit, în anul 2000, 24.028 mii lei (circa 2.400 000 euro), din
acestea municipiului Chişinău revenindu-i 2 953 000 lei, iar judeţelor Cahul şi Orhei – cîte
500 mii lei. Alocaţiile pentru funcţionarea  instituţiilor şi organismelor de culturalizare în
teritoriu, calculate  pe cap de locuitor, au constituit, în anul de referinţă 2000, maximum 11 lei
(aproximativ 0,86 dolari, - nici cîte un leu pe lună!) în judeţul Tighina şi minimum 2,5 lei (20
de cenţi, anual !) în judeţele Bălţi şi Cahul.

Instituţiile de cultură, volens-nolens, sînt nevoite să caute soluţii pentru a se  menţine cît
de cît pe linia de plutire, să recurgă la mijloace extrabugetare (pînă la 1995, doar muzeele
obţineau venituri suplimentare nebugetare, din contul vînzării biletelor, a organizării de
expoziţii şi excursii). Aceste surse, conform datelor Ministerului, se eşalonează în felul
următor:

Pe primul loc, studiile în bază de contract la instituţiile de învăţămînt artistic;
Secundo, serviciile de expertiză a operelor de artă;
Terţio, arenda spaţiilor.
Sumele obţinute nemijlocit din activităţi de creaţie – turnee peste hotare în cazul

instituţiilor de spectacol şi concertistice, vînzarea operelor de artă şi a biletelor, în condiţiile
pauperizării publicului şi a lipsei cronice de mijloace şi fonduri fixe, a recuzitei, a
transportului pentru deplasări ş.a.m.d., sînt infime.

În aceste condiţii dure, relativa liberalizare a normativelor ce ţin de arenda spaţiilor, de
angajarea în cîmpul muncii a deschis larg uşa pentru fraude mai mici sau mai mari – nu de
puţine ori se pune accentul pe infrastructură în detrimentul creaţiei, artiştii sînt, din punct de
vedere  economic, şi mai lipsiţi de drepturi ca odinioară (în unele instituţii prestatoare de
servicii artistice, în schemele de personal numărul paznicilor şi al altor lucrători „tehnici” îl
depăşeşte de cîteva ori, absolut nejustificat, pe cel al echipelor de creaţie; obiective de
patrimoniu sînt considerate ca privatizate, tratate ca feude ale şefilor şi ale familiilor lor); un
control eficient şi obiectiv al stării de lucruri e extrem de  dificil de realizat, aproape
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imposibil; nu există mecanisme reale de protecţie a patrimoniului artistic şi a instituţiilor de
cultură nu numai contra invaziei kitchului, a prostului gust şi a culturii de masă de sorginte
transatlantică, dar şi contra voluntarismului şi a incompetenţei, a corupţiei, a relelor intenţii, a
„cumpărării pentru export”, altfel spus, a angăjării la preţuri derizorii şi fără a asigura acţiuni
compensatorii, a artiştilor de valoare de către firme de impresariat de peste hotare (ceea ce în
teatru, bunăoară, dărîmă repertoriile, duce la dispariţia spectacolelor – cap de afiş, operă şi
proprietate intelectuală colectivă), dar şi vînzării şi irorisirii mijloacelor fixe şi rulante, a
echipamentelor, a distrugerii edificiilor cu valoare inestimabilă, de unicat.

Pierderile actuale în materie de Patrimoniu (degradarea colecţiilor în muzeele
neîncălzite; furturile frecvente din expoziţii sau şi din spaţiile de depozitare prost întreţinute şi
nepăzite; uzura fizică a clădirilor ce au dăinuit secole de intemperii; dispariţia „asistată” a
scoarţelor basarabene fără seamăn în lume şi a mobilierului de epocă din lemn nobil, roase de
molii şi de carii;) sînt irecuperabile – din lipsă de alocaţii, chiar Programul de Stat, anunţat cu
tam-taram, de protecţie şi conservare a monumentelor a fost realizat doar parţial.

Au fost sistate – fără un termen exact de reluare, - Programele de Stat „Oraşul medieval
Orhei”, „Complexul Monastic Căpriana”. Stau să se prăbuşească de pe o zi pe alta obiective
de enorm interes turistic şi istoric, inclusiv una din puţinele Biserici de lemn dintre Prut şi
Nistru - cea a Adormirii Maicii Domnului din Căuşeni.

Şi aşa-numitul „capital uman” al culturii este supus erodării, decalificării – cu adevărat,
artiştii puri devin o specie pe cale de dispariţie – din activitatea artistică este imposibil să-ţi ţii
zilele şi familia, sumele provenite din drepturile de autor sînt absolut insignifiante,
colaborările artiştilor cu mass media scrisă şi electronică se plătesc foarte puţin sau chiar
deloc (nici revistele literare - bunăoară, „Literatura şi arta ”, menite prin statut să susţină
scrisul ca gen, nu sînt în stare să achite colaborările scriitorilor şi ziariştilor), munca artistului
se devalorizează, îşi pierde prestigiul social: cît costă o activitate pe care nimeni nu dă doi
bani? – ar fi cazul să se întrebe forurile de resort.
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5. Democraţie culturală şi societate civilă

„Dezgheţul” hruşciovist şi denunţarea publică a cultului personalităţii a avut, şi în
Moldova, puternice incidenţe pe plan cultural – desigur, nu atît de importante ca, par exemple,
în Republicile Baltice, ţări cu o puternică identitate culturală, regiune în care ideologia
comunistă n-a reuşit niciodată sa obţină legitimitate, iar numeroşii intelectuali ce au luat calea
exilului, stabilindu-se în SUA, Canada sau Australia, au transportat cu ei o anumită „structură
virtuală” a societăţii lor de baştină, tinzînd s-o reconstituie în ţara de refugiu – astfel, în timp
ce în Estonia se accentua lupta pentru putere în chiar sînul partidului comunist, declanşîndu-se
un nou val de deportări, scriitorii estonieni azilanţi în Suedia au fondat o asociaţie ce edita
opera autorilor din exil; în acelaşi timp,  peste hotarele URSS, apăreau numeroase reviste
literare ce se difuzau pe larg în interior.

În pofida presiunii ideologice şi a cenzurii omniprezente, s-a înregistrat totuşi o
înviorare, un început de renaştere naţională. Moldova Sovietica era asemeni unei cetăţi
asediate, cu neglijabile relaţii (mai mult accidentale) – cu exteriorul, dar şi aici s-a înregistrat
o deschidere, o revigorare a vieţii culturale, s-au trezit germenii unei mişcări de eliberare
naţională. Atunci s-au editat la Chişinău cîţiva din clasicii literaturii române (cei consideraţi
moldoveni), s-au încins primele discuţii publice în favoarea revenirii la alfabetul latin, s-au
montat spectacole de neuitat, s-au turnat filme de răsunet internaţional…

Incontestabil, marile mişcări populare ale anilor 90, – pe valul ce a provocat implozia
URSS, - îşi au sorgintea în anii 60, dar ar fi eronat să atribuim acest fapt doar meritelor
individuale ale unor personalităţi active în acea perioadă, acesta fiind mai curînd rezultatul
unei conjuncţii fericite a mai multor factori, suprapuşi curenţilor năvalnici ai istoriei
universale.

Totuşi, indiscutabil, cultura naţională şi intelectualii au jucat un rol de netăgăduit în
prepararea evenimentelor ce au culminat cu Declaraţia de suveranitate şi independenţă a
Statului Republica Moldova.

Actualmente,  altă  paradigmă se impune la ordinea zilei – constituirea şi consolidarea
societăţii civile garantînd - real şi nu doar pe hîrtie - drepturile şi libertăţile individuale, libera
asociere şi apărarea intereselor private.

Anume societatea civilă, chemată să asigure legătura, liantul dintre interesele publice şi
cele private, ocupă un rol strategic în perioadele de trecere şi de definire a noilor strategii, a
voinţei comune de a deveni entitate, de a se consolida pe o platformă unitară.

Ca atare, acest tip de structură socială a apărut firesc, în Occident, de la începuturile
revoluţiei industriale, concomitent cu Statul-naţiune, pe cînd în ţările de tip comunist aceste
relaţii nu au existat decît în germene.

Se ştie, societatea civilă îşi absoarbe dinamismul din acţiunile conjugate ale asociaţiilor
benevole, fundaţiilor, ale altor organizaţii nestatale, neguvernamentale sau cu scop nelucrativ
ce finanţează sau produc bunuri de consum colectiv.

Şi, deşi în Republica Moldova (care, spre deosebire de Ţările Baltice, bunăoară, nu
dispune de o experienţă istorică prea bogată în acest context), s-au înregistrat sute de ONG-
uri, acestea – să sperăm, deocamdată, - nu şi-au cristalizat scopuri şi strategii comune, preferă
să rămînă în expectativă, să nu se implice prea mult în mişcarea socială generală, preocupate
exclusiv de cum să-şi rezolve propriile interese. Nici nu e de mirare: adaptarea unei societăţi
eminamente de tip rural, cu reminescenţe ale tumorii de mentalitate parazitară, de tip socialist-
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sovietic, la legile democraţiei reale şi ale economiei de piaţă este extrem de dificilă, o scară pe
care ai urcat 70 de ani, cu ţeava unui Calaşnikov grijuliu proptită în grumaz, nu poate fi
coborîtă în cîţiva ani.

Numărul relativ mare al ONG-urilor cu profil cultural în ansamblul total al asociaţilor
nelucrative denotă importanţa majoră a artei, a culturii şi a iniţiativei intelectuale la această
etapă complicată – chiar dacă, la moment, marea lor majoritate se consacră cu precădere
căutării mijloacelor de finanţare a proiectelor pe termen scurt, mai mult decît constituirii unui
capital durabil, orientat spre viitor. Totuşi, aşa cum sînt (Ăştea sînt oamenii, cu ăştea
defilăm!- vorba unui dramaturg), anume asociaţiile benevole şi ONG-urile, fundaţiile
culturale formează astăzi în Republica Moldova baza perfectă, fundamentul sigur al societăţii
civile. Revitalizarea acestui sector, acordarea de credite preferenţiale şi pe termen lung,
reglementarea strictă şi absolut transparentă a incitărilor fiscale în favoarea fundaţiilor şi a
donatorilor, va antrena, cu certitudine, o participare activă a ONG-urilor la procesele
administrative în cultură şi în alte sectoare importante civic, în politică şi în activitatea de
respectare a drepturilor omului.

O misiune fundamentală a politicii culturale – accentuăm, consistă în menţinerea
dinamismului organismelor şi instituţiilor de cultură, dar şi încurajarea, incitarea altor
asociaţii, fundaţii şi întreprinderi de a participa la viaţa culturală, de se include – după
posibilităţi, în democratizarea accesului la valorile spiritului uman – pentru toţi şi pentru
fiecare, la oraş ca şi la sat.
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6. Analiză sectorială a activităţii culturale

Sectorul aflat în gestiunea Ministerului Culturii include instituţii publice de
culturalizare de masă – biblioteci, case de cultură şi cluburi, cinematografe, centre de recreere,
organisme ale artelor interpretative, muzee şi săli de expoziţii, instituţii de învăţămînt artistic
de toate nivelele – primar, mediu şi superior, - teatre, opera şi circul, uniunile de creaţie.

6.1. Uniunile de creaţie şi condiţia artistului

Tradiţional, în societatea patriarhală basarabeană, oamenii de cultură, intelectualii
îndeplineau rolurile şi funcţiile asigurate, într-o societate civilă avansată, de către institutele
democratice ; învăţătorul, preotul, medicul, în special la ţară, constituiau suprema autoritate
morală, legitimată şi prin nivelul lor de cultură generală.

Totuşi, în mentalitatea autohtonă, artiştii nu au avut niciodată  trecere,   munca lor fiind
considerată uşoară, complementară, neesenţială.

În condiţiile regimului sovietic totalitar, libertatea creaţiei şi de expresie, declarate prin
Constituţie, era o ficţiune ca multe altele, orice gen de creaţie fiind supus unei cenzuri severe
şi de nedepăşit, orice legislaţie civilă cu privire la drepturile de autor a fost abolită, publicarea
şi editarea operelor literare şi de artă era considerată drept recompensă în sine, orice negociere
era exclusă din start. În domeniul onorariului de autor erau în vigoare tarife unice, de la
Moscova  la Chişinău, cu o marjă de coeficienţă regională, normative  ce  nivelau practic
retribuirea muncii autorilor valoroşi cu cea a mediocrităţilor docile şi utile. O lucrare editată
sau dată publicităţii – literatură, muzică, alte genuri, - era considerată definitiv intrată în
circuit, putînd fi folosită mai apoi fără ştirea sau acordul autorului, adesea fără nici o
recompensă materială ulterioară.

Uniunile de creaţie au monopolizat ca atare ocrotirea drepturilor de autor, asigurarea
protecţiei sociale şi medicale a membrilor uniunii, organizarea odihnei acestora, precum şi
punerea la dispoziţie, în condiţiile deficitului generalizat, a atelierelor, a mijloacelor de
comunicare în masă, a editurilor de partid etc. Aceste sindicate ale artiştilor erau foarte
puternice, făceau parte integrantă din aparatul de stat şi serveau de instrument de
supraveghere ideologică a activităţii de creaţie – în timp ce creaţia neoficializată era
marginalizată sau chiar prigonită, chiar şi cei mai neascultători membri ai Uninilor de creaţie
de tip stalinist aveau acces la presă, radio şi TV, li se expuneau lucrările în mod planificat,
erau mai bine plătiţi – frecvenţa reeditărilor şi a difuzării în eter, a expoziţiilor personale, a
concertelor de autor, a montărilor şi a filmelor „comandă de stat” nu depindea nemijlocit de
valoarea estetică, de  prestigiul şi popularitatea autorului, ci de poziţia deţinută în ierarhia
Uniunii tutelare şi de relaţiile sale cu Puterea de partid.

Astăzi paradigmele s-au schimbat radical, au fost adoptate legi despre libertatea de
creaţie şi de expresie. Uniunile de creaţie sînt impuse de realitate să se schimbe şi ele. Şi dacă
unele reuşesc mai mult sau mai puţin să se reformeze, să ţină pasul cu timpul (Uniunea
Scriitorilor, cea a Artiştilor Plastic), altele (în special cea a Oamenilor de Teatru, ce s-a
declarat făţiş mai mult organism de caritate, decît de creaţie) bat pasul pe loc, subzistă din
darea în arendă a spaţiilor disponibile şi din dotaţiile de la buget. Penuria de mijloace
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financiare pune  accentul pe păstrarea şi protejarea rezultatelor palpabile, materiale ale
activităţii de creaţie, nu pe susţinerea propriu zisă a creatorilor. Nu există un sistem de
stimulare materială a creatorilor prin diverse premii şi stipendii de creaţie – nici chiar premiul
Naţional în Domeniul Literaturii, Artei şi Arhitecturii nu oferă laureaţilor tihna unui trai fără
griji materiale, constînd într-o sumă pur simbolică, - circa 5000 lei impozitabili, - nu cu mult
mai mare decît salariul mediu lunar al angajaţilor în sistemul financiar–bancar de stat.
Institutul Premiilor literare, dar şi în alte domenii, precum în Anglia, Franţa, chiar şi în Rusia,
- oferite preponderent de către Fundaţii, organisme financiare etc., bursele pentru creatori
(Finlanda, bunăoară, acordă de la bugetul de stat cîteva sute de burse pentru timp total,
asigurînd beneficiarilor un trai mai mult decît decent, pe o durată variind de la un an la 15
ani!) ar decongestiona investiţiile publice, dar ar şi proteja indiscutabil acest capital uman de
mare valoare etică şi creativă, marginalizat şi decimat actualmente – ce fel de politică
culturală poate fi cînd creatorii de cultură sînt la limita subzistenţei ?

6.2. Instituţiile de spectacol şi concertistice

Teatrul
Un studiu realizat timp de cîteva decenii de către specialişti ai Departamentului de

medicină socială al Universităţii Umea din Stockholm demonstrează că, în comparaţie cu
persoanele ce nu merg la teatru, teatrofilii, cei ce-l gustă şi îl frecventează cu regularitate, au o
existenţă mai plină şi … mai lungă în medie cu cinci ani de zile. În condiţiile în care accesul
populaţiei la cultură este drămuit de lipsa banilor şi neorganizat, este cu atît mai preţioasă
strădania „lucrătorilor scenei” de a supravieţui şi a produce spectacole atunci cînd – un
paradox al realităţii noastre contorsionate şi tulburi, - este mai rentabil să ţii Templul teatrului
cu uşile zăvorîte: dacă nu produci spectacole, nu cîştigi nimic, dar în schimb nici nu pierzi; pe
cînd dacă montezi vreo piesă (bani pentru montări nu se prevăd decît arareori, nu altfel decît
printr-un miracol), în condiţiile în care oamenii sînt impuşi de circumstanţe să aleagă între
hrana spirituală şi cea materailă, cea de toată zilele, cei mai mulţi nefiind în stare să-şi permită
luxul unei vizte la teatru cu toată familia, te-ai asigurat cu pierderi – facturile pentru lumină,
apă, întreţinere, căldură; remunerarea echipei de creaţie; recuzita, decorul şi costumele,
muzica – totul costă.

Şi totuşi, teatrele  -  11, amplasate  la Chişinău, şi cele 3 din provincie (la Cahul,
Tiraspol şi Bălţi), - se încăpăţinează să existe şi să funcţioneze, să prezinte spectacole, să
participe şi să organizeze Festivaluri internaţionale…

Practic, toate teatrele profesioniste sînt de stat, Ministerul culturii asumîndu-şi
responsabilitatea pentru finanţarea lor (deşi nu o face decît parţial şi pe linie descendentă),
supraveghindu-le declarat activitatea, numind directorul artistic şi pe cel economic. Cu toate
astea, regimul în care fucţionează teatrele este denumit eufemistic „de autofinţare parţială”, -
alocaţiile de buget acoperă cel mult 30-40 la sută din necesarul de cheltuieli, alte mijloace
presupunîndu-se a fi obţinute din sponsorizări, donaţii, închirierea spaţiului, a sălilor etc.
Preţul biletelor e mic, firesc în condiţiile de capacitate mică de cumpărare a populaţiei - de
circa 10-20 de lei; se impune o subvenţionare a spectatorului prin mijloace specifice, pentru a
stimula accesul la cultură a categoriilor sociale defavorizate – handicapaţi, copii din familii
vulnerabile, pensionari etc. Politica de stat în domeniul culturii ar trebui să propună programe
speciale – educaţionale (atîta timp cît copii vor veni cu drag la teatru, acesta este în afara
oricărui pericol), pentru surzi şi nevăzători, pentru tineri etc.
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Un semnal alarmant de care ar trebui să se ţină cont este şi scăderea pronunţată a
numărului de spectatori.

Sistemul de salarizare moştenit de la defunctul regim, cu normativele sale nivelatoare, a
separat totalmente munca depusă de retribuire. Trecerea de la colectivismul impus şi de la
salariul de mizerie, fix, deşi achitat cu întîrziere nepedepsită, – dorită de unii, demonizată de
alţii, - la un sistem de retribuire a muncii  mai flexibil, mai ofertant – prin contract, - impune
timp şi pregătire, dar şi o situaţie economică mai fericită.

Factor determinant în formarea identităţii culturale, teatrul nu poate exista izolat, fiind
prin excelenţă un fenomen social – e mereu îm mişcare, caută şi propine noi formule, noi
mijloace de expresie. Teatrul e nevoit să însuşească din mers termeni noi – gestiune
economică şi economicoasă, micro- şi macroeconomie, relaţii de parteneriat, acţiuni de
publicitate şi de marketing – într-un cuvînt, să-şi ia în serios calitatea de producător de bunuri
culturale, să înveţe nu doar să monteze spectacole de înaltă ţinută artistică şi cu impact social,
ci şi să le şi vîndă cu maximum de profit, atrăgînd noi consumatori ai produselor ce le oferă.

S-a transformat şi structura intimă a teatrului: un studiu sociologic realizat recent printre
actorii tuturor teatrelor a înregistrat obiectiv semne noi. De exemplu, dacă actorul tradiţional,
cel ce se complace în instrument pasiv aflat la discreţia regizorului, interpret ce concepe
Teatrul ca pe o familie, un cămin cu un tată puternic (Directorul !) ce se îngrijeşte de toate, -
iese din scenă,  constatăm apariţia în luminile rampei a unui alt gen de actori – activi, siguri
de sine şi de propriile puteri. Se înscrie în peisaj un actor-autor de spectacole şi chiar actor-
orchestră şi om de spirit, multifuncţional, actorul manager ce se încumetă să creeze
întreprinderi teatrale, oferind şi şanse de afirmare generaţiilor de mîine. Dacă secolul XX a
fost al regiei, acum e timpul managerului, al organizatorului, al producătorului ca figură
centrală şi catalizatoare a procesului  şi a gîndirii teatrale.

  Activitatea concertistică
Muzica a ocupat tintotdeauna un loc aparte în viaţa culturală a moldovenilor, în special

genurile populare, fără  care e de neconceput chiar viaţa în sine pe aceste meleaguri. Este şi
acesta, dacă doriţi, un semn de vitalitate artistică.

Şi nivelul muzicii clasice, datorită numeroaselor şcoli de muzică de pretutindeni şi a
învăţămîntului muzical primar, mediu şi superior de calitate, este elevat, bucurîndu-se de o
largă recunoaştere internaţională.

Activitatea concertistică academică la nivel naţional este asigurată de trei instituţii
apreciate de public şi de critica de specialitate – Filarmonica Naţională, Sala cu Orgă şi
Palatul Naţional. Numărul de bilete vîndute a scăzut considerabil, interpreţii de peste hotare
nu mai vin ca odinioară să concerteze la Chişinău, turneele la ţară nu se mai practică, mulţi
dintre virtuoşii noştri instrumentişti au luat calea exilului.

Festivalurile, altă dată foarte poulare şi aşteptate cu interes, şi-au pierdut din prestigiu şi
nu mai salvează situaţia, iar „cuplarea” Academiei de Muzică (fostul Conservator, unde s-au
format zeci de nume sonore de muzicieni din toată lumea) cu Universitatea de Stat a Artelor a
fost o lovitură grea, din care comunitatea muzicală nu se ştie de îşi mai revine.

6.3.  Muzeele şi patrimoniul monumental, artele plastice

Deşi Muzeele, la limita subzistenţei, depun eforturi considerabile pentru a funcţiona
(mai mult în capitală şi doar foarte puţin în alte oraşe şi localităţi rurale),  pentru majoritatea
covîrşitoare a populaţiei ele parcă nici nu ar exista. Nu avem tradiţia frecventării muzeelor -
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cel puţin de către tineri, elevi şi studenţi, - numărul vizitatorilor e în descreştere, în special la
ţară.

6.4. Bibliotecile

Reţeaua bibliotecilor publice din Republica Moldova este impresionantă prin densitatea
ei. Ministerului Culturii îi sînt subordonate doar două biblioteci din cele 1377 cîte
funcţionează actualmente (din cele 1417 care funcţionau în 2000, 28 au fost comasate sau
închise ).

Biblioteca Naţională a Republicii Moldova este instituţia culturală cea mai
impresionantă, nava-pilot în domeniu, ce desfăşoară o vastă activitate organizatorică şi de
popularizare a cărţii şi a lecturii. Deşi tind să se orienteze spre standarde europene, indicatorii
bibliotecilor coboară pe an ce trece –  numai în 2001 colecţiile s-au redus cu 574 mii
exemplare, împrumutul de carte - cu 515 mii exemplare, numărul de utilizatori s-a redus cu
229 mii persoane.

6.5. Folclorul şi activităţile în teritoriu

Infrastructura culturii populare în Moldova a fost şi este importantă, orientîndu-se spre
cultura tradiţională, producînd bunuri de consum specifice meşteşugurilor tradiţionale şi
creaţia artistică de amatori. Fucţionează activ Uniunea Meşterilor Populari, în localităţilee
rurale activează numeroase colective artistice de amatori, muzicale, de dans şi de teatru
popular.

Au loc cîteva Festivaluri – cel al Cîntecului, sub genericul „Vai, sărmana turturică”,
„Nufărul alb”, „La vatra horelor”.

6.6.  Industriile culturale şi noile tehnologii

Industriile culturale au, în lumea occidentală, un puternic impact economic – SUA,
bunăoară, obţine un profit uriaş de la exportul bunurilor culturale produse industrial – casete
video, filme, programe pentru calculatoare etc.

Un studiu în domeniu efectuat în Finlanda demonstrează că circa 15 mii persoane, cîte
formează comunitatea artiştilor finlandezi, influenţează direct sau indirect angajarea în cîmpul
muncii a 60 mii de persoane  în diverse sectoare ale industriilor şi administraţiei culturale.

De exemplu, în cazul concret al Festivalului de operă de la Savonlinna, investiţiile
publice de 24 mln. Mărci finlandeze au adus un profit net de 62,4 mln. în favoarea întregii
societăţi prin mijlocirea efectului de multiplicare economică generat.

E un model demn de urmat – e mult mai simplu să propui produse alimentare unor
turişti atraşi la un Festival de anvergură, decît să rezişti concurenţei pe o piaţă arhipopulată.

Un domeniu al industriilor culturale ce ne-a dus faima, difuzînd imaginea Moldovei în
lume, este cinematograful.
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Datele de arhivă atestă existenţa unor săli de proiecţie a filmelor la Chişinău deja în
ultimii ani ai secolului 19, practic la foarte puţin timp după epocala descoperire a fraţilor
Lumiere.

Imediat după război, Armata Sovietică proiecta, în sălile disponibile, filme sovietice şi
pelicule – trofee europene, în special germane.

Prin Hotărîrea Ministerului Cinematografiei din URSS, la 26 aprilie 1952 la Chişinău ia
fiinţă primul studiou de filme documentare ce a realizat, pe parcursul a 5 ani, şase pelicule în
genul „Conservele moldoveneşti” şi „Codrii”; în 24 ianuarie 1957 acest studiou este
reorganizat în  Studioul de Filme Artistice şi Cronică Documentară „Moldova-Film”.

Primul film de ficţiune al studioului cu celebrul cocor pe generic apare la 1957 – „Cînd
omul nu-i la locul lui”, avîndu-l ca scenarist pe Ion Druţă. În 1968 este lansat primul film de
animaţie – „Capra cu trei iezi”, inspirat de povestea omonimă a lui Ion Creangă.

Din 1957 şi pînă la sfîrşitul anilor 80, studioul „Moldova–film” realiza anual 3-4 filme
de ficţiune, 4 de animaţie, 25 documentare, 12 reviste de actualităţi “Moldova Sovietică”, 6
reviste satirice “Usturici”.

Cinematografia Moldovei ilustra cu brio postulatul ideologic leninist – „Din toate artele,
cea mai importantă pentru noi este cinematografia”. În aproape o jumătate de secol, pe
platourile chişinăuene au fost realizate şi lansate pe ecranele sovietice (unele, depăşind
frontierele, s-au afirmat şi în lume, cucerind premii valoroase la festivaluri internaţionale) 165
de pelicule de ficţiune, 1900 documentare, 50 desene animate etc.

Nici aportul economic al filmului – a cărui existenţă este problematică astăzi în
Moldova, - nu este de neglijat: astfel, pelicula „Lăutarii”, turnată sub bagheta lui Emil
Loteanu cu un buget de 820 mii dolari, a fost cumpărată şi proiectată în 60 de ţări, aducînd
venituri de 14,4 mln. dolari; filmul lui Vlad Ioviţă „La poarta Satanei”, turnat cu un buget de
399 mii, a adus un profit de 4,1 mln. dolari.

Deci, producţia cinematografică a fost şi rămîne printre cele mai profitabile şi de
perspectivă.

Din păcate, locuitorii de la ţară nu mai au ocazia să vadă filme pe ecrane – practic, în
Republica Moldova nu mai există o reţea viabilă de difuzare a filmelor. Cele cîteva
cinematografe existente la oraşe proiectează, cu mici excepţii, doar filme în limba rusă.
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Breviar terminologic
Societate civilă – în sens cultural,  s.c. se caracterizează prin :
- legăturile între indivizi şi organizaţiile de cultură(publice sau private) se constituie pe

orizontală, nesupuse vre-unei ierarhii verticale;
- soluţiile în materie de cultură sînt căutate şi puse în acţiune în parteneriatul dintre Stat

şi  individ(aparte sau în grup);
- proliferează numeroase iniţiative  de colaborare , la nivel statal sau local, între cultură

şi alte domenii precum ar fi sănătatea, educaţia, reprezentativitatea minorităţilor, progresul
economic, participarea democratică;

- membrii societăţii civile sînt activi în toate domeniile : acţiunile lor pot fi  formale sau
informale, localizate în sfera publică şi în cea privată ;

- societatea şi cetăţenii sînt deschişi inovaţiei, schimbării şi dezvoltării în cultură;
- cetăţenia culturală (inviduală sau asociativă) este activă şi profund angajată ;
 sectorul al treilea:
O serie de asociaţii, fundaţii, biserici, asociaţii  religioase  şi organizaţii sindicaliste

formează coloana vertebrală a societăţii civile.Organizaţiile sectorului  trei nu au scop lucrativ
– ele desfăşoară un ansamblu de activităţi independent de Stat, incitîndu-i pe cetăţeni   să-şi
asume deplina responsabilitate în chestiunile ce-i privesc nemijlocit: drepturile omului,
ocrotirea mediului, administarea locală, educaţia şi învăţămîntul, cultura, protecţia
consumatorului etc.

Anomie – situaţie socială de tranziţie, în care conflictul normelor pare a echivala, pentru
cei care îl traiesc, cu absenţa acestora – contradicţia dintre ceea ce este prezentat ca scop sau
valoare de către Putere şi realitatea  concretă, dură,  face ca oamenii să nu-şi mai află locul şi
rostul vieţii ; la Durkheim, anomia ( din greacă,  lipsa legilor) semnifică  surparea sistemului
de valori etice  favorizînd insecuritatea socială, agresivitatea, creşterea numărului de
sinucideri, criminalitatea etc.

Activităţi culturale – ansamblu de acţiuni propuse publicului în scopul de  a-i înlesni
contactul cu patrimoniul arhitectural,istoric, artistic, intelectual

prin intermediul vizitării expoziţiilor şi a muzeelor, a practicilor de amatori,  a cluburilor
pe interese, a studiourilor teatrale, a cinecluburilor etc.
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