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Articolul dat este rezultatul unei cercetări sociologice naţionale, efectuat în comunităţile rurale din Republica Moldova şi a 
datelor din anuarele statistice, care relevă situaţia consumului cultural a locuitorilor din comunităţile rurale din ţară.

Datele obţinute în rezultatul cercetării sociologice şi confruntarea datelor statistice scoate în evidenţă faptul că etapa de 
tranziţie şi schimbările parvenite au schimbat radical paleta culturală din Republica Moldova, desfăşurarea şi petrecerea tim-
pului liber devenind mult mai individualizat faţă de cel colectivist propus de imperiul sovietic.

Iar consumul cultural de asemenea primeşte o tentă ce ţine mai mult de persoana ori individul luat aparte şi de atenţia/
grija oferită culturii atăt în familie, cât şi de către administraţia publică locală.

Cuvinte-cheie: cultură, cultură de masă, consum cultural, studiu sociologic, timp liber.

The present article is the result of investigation carried out in rural communities in the Republic of Moldova and is based 
on the data taken from statistical annuals that reveal the state of cultural consumption by the inhabitants of rural communities 
from the country.

The data obtained as a result of sociological research and the comparison of statistic data make evident the fact that the 
transition stage and the changes that took place have radically changed the cultural palette in the Republic of Moldova; the way 
leisure time is spent has become more individualized as compared to the collectivist one offered by the Soviet Empire.

But cultural consumption depends more on the person or individual taken apart and the attention offered by the family as 
well as by the local public administration.

 Keywords: culture, mass culture, culture consumption, sociological study, leisure time.

Secolul XX a creat efectiv o altă realitate culturală, noi sisteme de gândire, noi forme de exprimare 
artistică, noi moduri de raportare la lume, o nouă conştiinţa de sine a omului.

Cultura contemporană este rezultatul cumulat al unor schimbări fundamentale ce au avut loc în 
epoca modernă în diverse câmpuri ale creaţiei culturale, ale progresului tehnic şi ale organizării politi-
ce. Schimbările cele mai relevante s-au produs în ştiinţa şi în spaţiul creaţiei estetice, de unde au iradiat 
în planul tehnic şi economic al civilizaţiei. In secolul XX s-au schimbat radical reprezentările ştiinţifice 
asupra naturii, metodologiile ştiinţelor şi raporturile funcţionale dintre ştiinţă şi tehnică, formele de 
reprezentare artistică şi relaţia dintre artă şi mediul de viaţă, mijloacele de comunicare socială, calita-
tea vieţii şi scenografia vieţii cotidiene.

Secolul XX a determinat mutaţii radicale în câmpul culturii, dintre care se detaşează succesele 
extraordinare obţinute de cunoaşterea ştiinţifica, de unde şi predominanta acordată valorilor ştiinţei, 
accelerarea schimbărilor culturale şi criza valorilor tradiţionale, creşterea în intensitate a creaţiei, cău-
tarea febrilă a unor noi mijloace şi forme de expresie, integrarea rapidă a valorilor culturii în sistemul 
activităţilor sociale prin mass media, democratizarea accesului la cultură, extinderea culturii de masă, 
apariţia unor fenomene de pseudocultură.

Cultura unei societăţi este marcată de o serie de modele, de imagini-ghid, de reprezentări, la care 
se raportează membrii unei societăţi în comportamentele, munca, rolurile şi relaţiile lor sociale. Astfel, 
modurile de acţiune socială pot fi tratate drept practici culturale..

Republica Moldova parcurge de aproape două decenii un proces de modernizare şi tranziţie de la 
un sistem social-economic şi politic la altul, care aduce cu sine schimbări valorice şi tendinţe obiecti-
vale noi.

Cultura reflectă caracteristicile comunităţii umane, în care se constituie şi pe care o reproduce. 
Evoluţia ei este determinată atât de gradul de dezvoltare a comunităţilor umane, cât şi de conţinutul 



Anuar Ştiinţific: Muzică, Teatru, Arte Plastice       2013, nr.1

122

lor calitativ deosebit în diferitele sale etape de dezvoltare culturală. „Cultura naţională apare odată cu 
naţiunea şi reprezintă ansamblul valorilor materiale şi spirituale ajunse la un sistem unitar de apreci-
ere, care îndeplineşte funcţiile social-generale ale naţiunii.“ [1, p. 114].

Pe când cultura de masă a apărut pentru a răspunde nevoilor societăţilor de masă, cu mari aglo-
merări umane, concentrate în metropole sau centre industriale, cu un nou mod de viaţă, în care tim-
pul este segmentat riguros în „timp de lucru“ şi „timp liber“ — care trebuia umplut cu produse, servicii 
şi activităţi culturale şi distractive.

Din altă perspectivă, cultura de masă este un nou tip de cultură, diferită atât faţă de vechea cultură 
populară (specifică societăţilor agrare), cât şi faţă de cultura numită, „înaltă“. Blaga a impus distincţia 
dintre cultura minoră şi cultura majoră. Cultura populară şi cea „înaltă“ au coexistat de-a lungul isto-
riei ca două niveluri distincte de cultură, dar nu complet izolate, ci influenţându-se reciproc. Ceea ce 
numim cultura specializată (pentru a nu utiliza termeni ce au conotaţii valorice, precum cel de cultură 
„înaltă“ sau de creaţie „cultă“, opusă celei folclorice) este cultura elaborată de agenţi specializaţi, de 
creatori profesionişti, de intelectuali. Acest tip de cultură a apărut o data cu scrisul şi s-a dezvoltat în 
forme foarte variate în decursul secolelor. Ea cuprinde gândirea religioasă, ştiinţifică, filosofică şi în-
tregul complex al creaţiei artistice.

Formele acestei culturi specializate, mai ales ale culturii moderne, nu pot fi înţelese decât dacă 
receptorul are o anumită pregătire culturală şi o educaţie estetică prealabilă. [2, p.33]

În prezentul studiu ne vom focusa atenţia asupra aspectelor consumului cultural din Republica 
Moldova, prin intermediul evaluării culturii de la începutul etapei de tranziţie şi a situaţiei la ziua de 
astăzi.

Un tablou veridic al consumului cultural ni-l poate oferi gama şi spectrul de petrecere şi desfăşu-
rare a timpului liber de către conaţionalii noştri din comunităţile rurale.

Fig. 1. Frecvenţe ale petrecerii timpului liber în comunităţile rurale

Referindu-ne la felul cum îşi petrec timpul liber şi care este forma desfăşurării lui în contextul 
comunităţilor rurale, după cum atestă rezultatele cercetării noastre sociologice, gama de petrecere a 
timpului liber capătă o tendinţă spre individualizare, de negare a stereotipurilor colectiviste caracteris-
tice societăţilor din fostul lagăr socialist de până la trecerea la economia de piaţă

Este cunoscut faptul că formele şi diversitatea de petrecere a timpului liber în comunităţile rurale 
nu este atât de largă, ca spre exemplu cele din spaţiul urban. Pe de o parte muncile agricole în care 
este implicat individul nu le oferă o gamă largă a timpului liber, pe de altă parte structura instituţiilor 
culturale rurale nu sunt suficient de înzestrate şi dotate, pentru a le oferi mai multe posibilităţi în or-
ganizarea agrementului locuitorilor din comunităţile rurale, în satisfacerea necesităţilor spirituale, ce 
ţin de petrecerea timpului liber. Aceasta ne-o demonstrează şi rezultatele studiului nostru (Fig.nr.1) 
— 73% dintre cei intervievaţi îşi petrec timpul liber acasă, 17% — cu prietenii, 13,3% — în ospeţie, 
10,8% — la aer liber şi doar 1,9 % îşi petrec timpul lor liber în instituţiile culturale.1

1  Studiul sociologic realizat de Secţia Sociologie a IIEŞP al AŞM în perioada mai-iuniie 2012.
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Cultura contemporană, este într-un continuu proces de schimbare a structurii sale interioare, a 
viziunii spirituale şi a formelor stilistice. Teoreticienii vorbesc de o schimbare de paradigmă culturală, 
în care includ atât schimbările generate de noile teorii ştiinţifice, cât şi de apariţia şi răspândirea, prin 
intermediul sistemului mediatic şi nu numai, a culturii de consum. Expansiunea culturii de consum 
reprezintă un câmp problematic major al disciplinelor care studiază fenomenul cultural contemporan. 
Cultura de consum provoacă mutaţii negative în structura valorică a conştiinţei şi în comportamentul 
oamenilor. Sub forma divertismentului industrializat, ea alterează personalitatea umană şi gândirea 
critică, reprezentând adesea o formă de manipulare a indivizilor.

Fig. 2. Consumul cultural în comunităţile rurale

Amalgamul culturii de consum propus şi implementat de perioada de tranziţie poate fi numit cea 
mai vulnerabilă problemă a acestei perioade.

Modalităţile de dezvoltare culturală, precum şi serviciile culturale este una din problemele cele 
mai importante cu care se confruntă populaţia din mediul rural la etapa actuală., bibliotecile publice, 
instituţiile religioase şi puţinele muzee istorice din unele localităţi. Într-una din dezbaterile care au 
avut loc la Congresul oamenilor de cultură din Republica Moldova din 17 decembrie 2009, s-a menţi-
onat faptul că în ultimii 20 de ani Republica Moldova Moldova a trecut dintr-o criză în alta, guvernul 
fiind practic absorbit de problemele politice şi economice, lăsînd problemele culturii la o parte, iar 
90% din evenimentele culturale din Republica Moldova au loc la Chişinău, satele fiind scoasae în afara 
circuitului cultural al ţării.

Perspectiva aderării Republicii Moldova la Uniune Europeană ne impune de a ne gândi şi a acţio-
na constructiv asupra unei arii mari de fenomene sociale. Tot ceea ce este social şi uman sau afectează 
într-un fel sau altul omul, întră în aria de preocupări privind îmbunătăţirea şi ridicarea calităţii vieţii.

Conform aceluiaşi studiu sociologic efectuat în comunităţile rurale putem spune că consumul cul-
tural din aceste localităţi nu este nici pe departe optimist. Instituţiile abilitate de a furniza programe 
culturale, de a propaga educaţia estetică a frumosului, a normelor şi valorilor spirituale şi umane, a 
patriotismului faţă de vatra strămoşească sunt lăsate la discreţia administrativ teritorială, a Consiliilor 
Raionale şi a primăriilor comunilor. Statul nu se mai ocupă la nivel republican de strategii culturale 
naţionale, de implementarea unor programe culturale naţionale bine argumentate din perspectiva 
cerinţelor vremii.
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Astfel, consumul cultural (Fig. nr. 2) din comunităţile rurale este foarte şi foarte simplist şi ţine 
mai mult de gustul şi implicarea personală a individului. Doar 1,3% din cei intervievaţi au indicat că 
merg în instituţiile abilitate a culturii — case de cultură şi cluburi săteşti. Pe primele poziţii se pos-
tează vizionarea programelor TV — 79,4%, urmat de cei ce ascultă muzică — 40,3%, ascultă radioul 
— 37,3%, citesc presa 22,6% .

E necesar de a sublinia şi faptul că lectura în mediul rural (de altfel ca şi în cel urban), a încetat 
de a se bucura de primele poziţii ale palitrei consumului cultural, adică nu mai este în vogă asemenea 
anilor ’80 ai secolului trecut. Locul lecturii în topul consumului cultural rural a fost luat cu o mare rup-
tură, practic de trei ori (26,4%) mai mult (Fig. nr. 2), de programele televizate (79,4%), care în ultimul 
timp au devenit tot mai diverse prin faptul conectării reţelelor TV la diverse posturi străine, care îşi 
propagă emisiuni de o calitate proastă din punct de vedere a conţinutului lor. Tot mai solicitate devin 
reţelele de socializare ale internetului şi a diverselor jocuri propuse de aceste reţele, clasându-se pe 
primele locuri în topul necesităţilor şi preferinţelor din cadrul consumului cultural.

În momentul destrămării imperiului sovietic şi a declanşării etapei de tranziţie,de rînd cu multe 
schimbări structurale, economice şi politice, are loc şi o trezire a conştiinţei naţionale a cetăţenilor din 
Republica Moldova. Acest fenomen se face simţit mai ales prin intermediul formaţiilor folclorice şi 
artistice; care au apărut aproape în toate localităţile din ţară. Acest lucru ni-l demonstrează şi datele 
statistice din tabela nr.1. Datele statistice din anii ’90 nu deţine informaţii despre eşalonarea formaţi-
ilor de copii şi adulţi, ai numărului de participanţi cu astfel de genuri şi categorii de formaţii artistice, 
catalogând doar numărul total de formaţii şi participanţi.

Tabela 1. Formaţii artistice

Localităţi Formaţii 1990 Formaţii 2012
Copii Participanţi Formaţii 2012 

Maturi Participanţi

Chişinău  60 2311 142 2604
Bălţi  74 2049 127 2885
Nord

 1.Floreşti  161 2102 511 6935
 2.Soroca  131 1657 186 2651
 3.Ocniţa  113 1377 166 2051

Centru
 1.Ungheni 103 1420 274 2007
 2.Teleneşti 66 1004 169 2731
 3.Criuleni 66 1239 127 2047

Sud
 1.Şt. Vodă 96 1454 158 2294
 2.Taraclia 68 850 125 1820
 3.Cahul 49 1413 105 2459

Total Formaţii — 7293
Partic. — 16700

Formaţii — 7341
Particip. — 116253

Analizând datele din aceasta tabelă observăm că numărul formaţiilor artistice din anul 1990 este 
de 7293, iar al formaţiilor folclorice şi artistice din anul 2012 este 7341, ceea ce este cu 48 de formaţii 
mai mult. Este o creştere, dar o creştere nesemnificativă. Cu totul altul este tabloul numeric de parti-
cipanţi în aceste formaţii din aceşti ani. Astfel, numărul de 16700 participanţi ai formaţiilor artistice 
din anul 1990 se măreşte în anul 2012 aproape de zece ori — 116253 de participanţi. Iată acest număr 
şi ne vorbeşte despre trezirea conştiinţei naţionale şi a patriotismului din rândurile populaţiei din 
Republica Moldova.
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Toate aceste date ne relevă faptul că numărul formaţiilor pentru copii/adulţi (1268) şi a partici-
panţilor din formaţiile folclorice din zona de Nord a ţării (15773) este din nou mai mare decât a celor 
din raioanele din zona Centru (numărul de formaţii — 795; numărul de participanţi — 10448 ) şi 
Sud (numărul de formaţii — 601; numărul de participanţi — 9390). Prin ce se explică acest fenomen, 
este o întrebare mai mult retorică. Aceasta parţial ar putea fi explicat prin faptul că marea majoritate a 
persoanelor din conducerea de vârf a Republicii Moldova au fost descendenţi din zona de Nord a ţării 
şi din această cauză au fost îndreptate mai multe surse financiare, economice şi atenţie sporită acestei 
parţi geografice a Republicii Moldova.

Instituţiile rurale abilitate de a fi preocupate de vitalizarea vieţii spirituale şi culturale a comuni-
tăţilor rurale sunt cluburile/căminele şi casele de cultură, bibliotecile publice, instituţiile religioase şi 
puţinele muzee istorice din unele localităţi, aflate pe deplin în subvenţionarea, susţinerea şi dirijarea 
administraţiilor publice locale. Din totalul instituţiilor culturale rurale (1231 cămine/cluburi şi case 
de cultură) 846 sunt edificii tip, 369 sunt edificii adaptate, 3 instituţii la moment sunt în stare de con-
strucţii nefinisate.

Din punct de vedere al amplasării geografice teritoriale, raioanele de Nord ale Republicii Moldova 
sunt mai dezvoltate cât din punct de vedere economic, atât şi al bunăstării populaţiei faţă de raioanele 
de la Centrul şi Sudul Republicii Moldova. Pentru a afla starea lucrurilor ce ţin de domeniul culturii, 
am luat datele statistice ale anului 2012 şi am ales câte 3 raioane din fiecare zonă geografică a ţării. Cri-
teriul selectării şi reprezentării acestor 9 raioane ne-a servit prezenţa celor mai multe edificii culturale 
din aceste raioane.

După cum ne relatează datele din tabela nr.2 în anul 1990 pe întreg teritoriul Republicii Moldova 
activau 1790 de cluburi şi case de cultură, iar pentru anul 2012 sunt incluse în datele statistice ca exis-
tente 1231, ceia ce este mai puţin cu 559 de instituţii culturale. De aici apare o tristă concluzie — peste 
550 (câteva din ele sunt din mediul urban) de localităţi rurale au rămas fără principalul edificiu al 
culturii din spaţiul rural.

Tabela 2. Instituţii culturale şi specialişti

Localităţi Numărul de lo-
cuitori (mii) CCC1990 CCC 2012 CCC

reparate Specialişti

Chişinău 980,8 26
Bălţi 127,7 8
Nord

 1.Făleşti 89,8 64 7 76
 2.Floreşti 86,8 58 6 194
 3.Soroca 101,3 56 4 72

Centru
 1.Ungheni 110,2 61 2 110
 2.Orhei 1163 61 3 76
 3.Criuleni 70,2 44 7 90

Sud
 1. ‘Cahul 119,1 47 0 92
 2.Cantemir 61,1 43 4 56
 3.Cimişlia 60,9 32 2 37

Total CCC 1790 1231

Total Acţiuni culturale pe republică — 68.723
Spectatori — 927.6
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Şi acum să analizăm care este decalajul dintre numărul edificiilor culturale şi a specialiştilor din 
aceste instituţii, care reprezintă acele trei zone geografice ale Republicii Moldova. Datele aceleiaşi ta-
bele nr.2 ne demonstrează că cele mai multe instituţii culturale (178) şi specialişti (342) sunt în partea 
de Nord a ţării, după care consecutiv urmează Centrul — 178 instituţii culturale şi 276 specialişti, 
partea Sudică — 166 edificii culturale şi 185 de specialişti. S-ar părea că aceasta se datorează densităţii 
mai mari a populaţiei existente în raioanelor de nord, dar care nu este aşa. Densitatea populaţiei din 
cele trei raioane — Ungheni, Orhei, Teleneşti (296,7), amplasate la centrul Republicii Moldova este 
mai mare cu 18000 decât densitatea populaţiei din cele trei raioane a parţii Nordice a ţării — 278,7.

Numărul acţiunilor culturale pe republică (68.723) şi numărul de spectatori (927,6) care au con-
sumat produsul cultural nu poate fi comparat cu indicatorii din anul 1990 din motivul că în acea pe-
rioadă nu se ducea o asemenea evidenţă.

Într-o societate care produce pentru a consuma şi creează pentru a produce, întâlnim un om con-
sumator, legat de elementele materiale din jurul său, iar valoare lucrurilor suferă o alterare, din cauza 
acestui caracter de consum al lor. Astfel, pare kitsch-ul, în contextul în care munca, procesul de pro-
ducere în masă, de fabricare, de copiere a unor obiecte după modelul creat de alţii, duce la consumul 
acestora de către oameni. Apare, însă, o alienare a omului în raport cu mediul său înconjurător, o dată 
cu noua „artă de a trăi“, regăsită în hypermarket-uri, supermarket-uri şi mall-uri. În acest context, 
apare kitsc-ul pe măsura omului mediocru, dornic de amuzament, spontan, consumator.

Tabela 3. Amplasarea librăriilor

Localităţi Număr de locui-
tori, mii

Librării,
anul 1990

Librării,
anul 2012 Librării 2012/1990

Chişinău 980,8 9
Bălţi 127,6 3
Nord

Ocniţa 56,5 7
Rîşcani 67,6 7
Şoldăneţti 42,2 3

Centru
Străşeni 88, 9 2
Hînceşti 119,4 2
Criuleni 73,1 1

Sud
Taraclia 51,7 4
Ştefan Vodă 44,6 3
Cantemir 70,6 2

Total Circa 1000 - 7,5 stat Circa- 930
 
Pînă la destrămarea imperiului sovietic magazinele de cărţi — librăriile erau o parte componentă 

a palitrei culturale din fiecare comunitate rurală. Datele din tabela nr.3 ne demonstrează foarte eloc-
vent starea lucrurilor ale acestor librării. Datele statistice a pereioadei anilor 90 nu relevă catalogarea 
numărului de librării prezente pe teritoriul Republicii Moldova şi ne limităm la o cifră aproximativă 
de circa 1000 de librării. Conform datelor statistice ale anului 2012 au rămas să funcţioneze doar 70 
de librării, dintre care doar 7,5 librării sunt instituţii de stat, iar celelalte peste 60 de librării au devenit 
instituţii private — rezultat al privatizării în masă a patrimoniului cultural din anii 90.
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Astăzi, consumatorul de cultură de pretutindeni trebuie să se adapteze la procesul unei formări 
continue. În cazul Republicii Moldova putem sublinia ponderea accentuată a diversităţii culturale, 
a direcţionării multor domenii de activitate spre standarde europene, a ideilor despre globalizarea şi 
informatizarea socială, iar modelele culturale devin o formă de aplicabilitate a culturii, care se cere 
adusă la o realitate contextuală socială, politică, materială, spirituală. Cele trei elemente de bază ale 
sistemului cultural al societăţii noastre — tradiţiile, obiceiurile şi moştenirea culturală — ne-au format 
ca popor aparte — un popor spiritual, primitor şi bun la inimă.

Acestea continuă să ne ghideze şi astăzi, însă, cu părere de rău, mai mult în mediul rural, acolo 
unde tradiţia şi obiceiul este încă combinat frumos cu moştenirea noastră culturală. Nu putem să 
susţinem această idee şi în mediul urban, unde „amprentele europenizării şi americanizării“ sunt tot 
mai simţite.

În concluzie, am putea spune că procesele socioculturale derulate în ultimele două decenii ne 
permit de a spune că statul nu are o politică de dezvoltare şi reorganizare a edificiilor culturale, îndeo-
sebi a celor rurale, iar unele reforme rău administrate şi lipsa finanţelor au dus la distrugerea multora 
dintre ele.

Edificiile culturale din comunităţile rurale au fost scoase de la balanţa Guvernului Republicii Mol-
dova şi date în subordonarea administraţiei publice locale, care a redus vădit interesul organelor cen-
trale pentru activitatea culturii rurale. Alocaţiile pentru cultură în bază de normativ pe cap de locuitor 
nu ţin cont de necesităţile concrete ale localităţii, de interesul manifestat faţă de activitatea culturală 
de către populaţie, de realizările culturale ale localităţii.

Comparativ cu anul 1990, numărul edificiilor culturale s-a redus cu o treime — de la 1790 la 1228, 
dintre care astăzi continuă să activeze (în condiţiile propuse de politica culturală) doar 476 (37%). 
Fondul de carte al bibliotecilor scade atât în mediul rural (de la 10,0 la 9,4 mil. ex.), cât şi în cel urban 
(de la 8,4 la 7,7 mil. ex.).

Totuşi, trebuie de menţionat şi partea bună a schimbărilor survenite în cadrul culturii din peri-
oada dată. Astfel, în această perioadă se atestă o creştere a editării de carte, reviste şi ziare, s-a mărit 
considerabil numărul formaţiilor artistice — de la 7293 în anul 1990 la 7341 în anul 2011, iar numărul 
participanţilor în aceste formaţii s-a mărit de aproape 10 ori — de la 16.700 în anul 1990 la 116.253 în 
anul 2011. Actualmente, în Republica Moldova activează circa 200 de studiouri TV şi circa 50 de staţii 
radio, faţă de cele câteva unităţi de până la anii ’90.

Aceşti indicatori ne vorbesc despre o dezvoltare a democraţiei şi a creaţiei artistico-culturale din 
societate, despre care au fost şi sunt relatate de diverşi experţi străini şi fonduri sociale.
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