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In 1989 the protest in ex Soviet Moldavia went with the demands over matters of language, history and national identity. 

Following the explosive entrance of the mass of 1989, protest actions of 1995 and 2002 came as continuation of that 
debut, stipulating the national values of that time. Frustrated by the alienation of national values in time, the potential 
protesters of 1989 re-gather and require their collective actualization as a new “wave of national revival”. Like an unre-
solved conflict, „the incomplete dossier of 1991”, reappears cyclically, every time when political decisions put forward 
national problems. This paper is intended to be a contribution from social psychological perspective to understand the 
1989 events. We have done a series of comprehensive interviews with persons who had participated in diverse manifes-
tations of protest of 1988-1989. The main question of this endeavour was how the performers’ representations look out 
founded initially in the direct confrontation with the eventful tumult (with the experience of the new and therefore with 
the possibility of change), reflected now, post factum by means of narrative discourses.  

 
 
Participarea în politică prin forma protestelor colective1 a fost „descoperită”2 în spaţiul postsovietic în pe-

rioada restructurării. În RSSM protestul a pornit de la explicite revendicări referitoare la limbă, istorie şi 
identitate. Protestele colective ulterioare din Basarabia par a se situa sub semnul repetitivităţii şi analogiei. 
După debutul exploziv al maselor în 1989, protestele din 1995, cele din 2002 vin ca o reînnodare a prezen-
tului la valorile stipulate atunci. Frustraţi de refularea şi înstrăinarea acestora în timp, potenţialii manifestanţi 
din 1989 se reconvoacă din nou şi solicită actualizarea lor ca o nouă etapă a “renaşterii naţionale”. Atâta timp 
cât „ameninţarea identităţii persistă”, acest „conflict refulat”, deşi rămâne întrucâtva latent, se exteriorizează 
ori de câte ori există o presiune socială pentru manifestare.  

Am numit reprezentările3 pe care le studiem drept reprezentări „re-trăite”. În abordarea acestora punctul de 
plecare l-a constituit realitatea trăită, modul în care actorii sociali construiesc şi interpretează acţiunile de 
protest pe care le-au desfăşurat împreună. Ne-a interesat, în special, modalitatea de prezentare a discursului – 
nu atât ce, cât cum se vorbeşte despre un subiect sensibil şi modalitatea prin care persoanele intervievate re-
trăiesc realitatea de atunci, cum se reflectă această realitate în analiza şi construcţia unor evaluări post factum. 
Aşa cum „reprezentările sociale (RS) sunt determinate de experienţa trăită, de contextul în care fiecare persoa-
nă şi-a elaborat reprezentarea” [1, p.177], prin urmare, elementele reprezentării se structurează prin interme-
diul acestei experienţe sau mai exact „experienţele dăinuiesc în noi sub forma reprezentărilor care le exprimă” 
[4, p.180]. Prin reprezentare „re-trăită” înţelegem acele reprezentări în care predominantă este dimensiunea 
afectivă (descrieri referitoare la o profundă implicare emoţională, participare, angajare, mize identitare, valori 
supreme, convingeri etc.). Reprezentările sunt realităţi „trăite”, dacă sunt formate, articulate şi cristalizate în 
contextul experienţei. Sunt „re-trăite” prin discursul pe care îl produc subiecţii în cadrul intervievării4, oferin-
du-ne mostre de memorie colectivă. Rezultatele analizei tematic categoriale şi discursive [9] a discursurilor le-
am structurat în dependenţă de două criterii, identificând după modul de prezentare a naraţiunii categoriile de 
                                                 
1 În articol utilizăm termenul de protest colectiv într-o manieră inclusivă pentru a desemna mai multe categorii de acţiuni colective 
care aveau drept scop opoziţia faţă de regim, cum ar fi greve, demonstraţii, mitinguri etc. În cazul dat ne-a interesat, în primul rând, 
universul simbolic care însoţeşte aceste acţiuni pe care le analizăm. 
2 Ne referim la proteste colective de amploare. Rezistenţa şi protestele antisovietice în fosta RSSM au avut mai mult un caracter spontan 
şi izolat, deşi au fost şi numeroase cazuri de rezistenţă activă. Vezi I.Ţurcanu. Moldova antisovietică. Aspecte din lupta basarabeni-
lor împotriva ocupaţiei sovietice 1944-1953. - Chişinău: Prut Internaţional,2000; G.Ghimpu. Conştiinţa naţională a românilor mol-
doveni. - Chişinău: Litera. 1999; E.Postică. Rezistenţa antisovietică în Basarabia. 1944-1950. - Chişinău: Ştiinţa, 1997. 
3 Reprezentarea se manifestă în mod complex şi plural, ea ţine în acelaşi timp de cunoaştere, de teorie, de credinţă şi de atitudine. Ea 
reprezintă o anumită experienţă a lumii care nu se disociază de interpretarea ei: exprimă un sistem de valori şi presupune punerea în 
practici a unei anumite etici; absoarbe trecutul pentru a organiza viitorul [8]. Nu intrăm în detalii referitoare la teoria reprezentărilor 
sociale (Moscovici, 1961/1976), în literatura de specialitate, inclusiv în cea românească, există o vastă bibliografie la această temă 
(vezi de ex. Curelaru, 2005).  
4 Vezi teoria nucleului central (Abric Jean Claude. Reprezentările sociale: aspecte teoretice. În A. Neculau (ed.). Reprezentările sociale. 
Psihologia câmpului social. - Iaşi: Polirom, 1997, p.107-126. 
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discurs: demisionar5, idealist romantic, militant şi academic, iar după modul de producere a discursului – 
discursul ex abrupto şi discursul prudent.  

Discursul demisionar este un discurs care se organizează în strânsă legătură cu evenimentele ce au urmat 
(de după 1989) şi, mai cu seamă, se circumscrie „trădărilor” care au urmat. Mişcarea de emancipare naţio-
nală este structurată în naraţiune ca un amestec de contradicţii, speranţe şi deziluzii urmată de decepţii, gre-
şeli, „rătăciri”, „abateri”, îndeosebi, „trădări”. Naratorii utilizează evenimentele în curs (venirea agrarieni-
lor la putere, problema transnistreană, apoi relansarea Partidului Comunist, politicile acestora de re-rusificare 
şi re-sovietizare) ca resurse pentru interpretarea acţiunilor trecute şi prezente. Privesc cu rezerve astăzi utili-
tatea unor mişcări de protest, sunt predispuşi să ofere detalii istorice, vorbesc la persoana a treia, ca şi cum 
intenţionat ar urmări o detaşare obiectivă de naraţiune, dar şi de evenimente. Întâmplările din 1989 fac parte 
dintr-un trecut „de demult” îndepărtat afectiv, in illo tempore, învăluit în legendă şi mit, de parcă s-ar fi pe-
trecut într-o altă epocă, fără vreo legătură cu realitatea actuală, în spaţii care au suferit subit o modificare de-
finitivă. În discurs transpare un anumit caracter de rutină a evenimentelor descrise cu scopul de a induce ideea 
că ele nu reprezintă nimic altceva decât nişte pattern-uri generale ale unui scenariu, care, oricum ar fi avut 
loc cu sau fără suportul maselor. Discursul idealist romantic este discursul persoanelor care au fost partici-
panţi activi ai mişcărilor din 1989 şi ale celor ulterioare. Interlocutorii se implică afectiv în actul narativ, vor-
besc la persoana întâi, cu înflăcărare, invocă argumente justificative „eram tineri, entuziaşti”, „noi chiar 
credeam…”, explicând parcă scepticilor motivaţia participării lor. Predomină aprecieri pozitive. Vorbitorii 
îşi întrerup discursul la anumite intervale, repetând: „a fost frumos…”. Dominanta acestui tip de discurs este 
reprezentată de emoţiile pozitive trăite ca urmare a solidarităţii şi coeziunii colective. Participanţii se descriu 
ca fiind cei din „stradă, topiţi în masele chemate spre viaţă liberă”, vorbesc, de regulă, despre dispoziţia 
sufletească, descriu atmosfera generală a manifestaţiilor, imaginea monumentală a mulţimii revoltate, despre 
acţiunile pe care le-au săvârşit împreună, despre rolul şi poziţia lor, oamenii care i-au cunoscut şi i-au ajutat. 
Intervievaţii privind un discurs militant îşi desfăşoară relatările încercând să-şi expună acţiunile ca pe nişte 
fapte explicabile şi inteligibile celor care altminteri nu le-ar putea înţelege. Discursul pare a fi orientat spre 
deconstrucţia unor imagini devalorizate. Dimensiunea centrală a acestui discurs este la fel, ca în cazul discur-
sului pragmatic, rezultatul acţiunii, dar, spre deosebire de acesta, discursul militantului se centrează pe nece-
sitatea continuării acesteia. Cuvântul-cheie în acest discurs este lupta, o luptă neterminată care continuă şi în 
prezent „fiindcă eu am un ideal”. În discursul academic povestirea are mai puţin un rol cathartic, este mai 
puţin o necesitate internă, cât o posibilitate oferită de a reaborda chestiunea, de a-şi verifica viziunea anali-
tică cu privire la ea şi de a emite explicaţii. Date istorice, adevăr ştiinţific, obiectivitate, corectitudine şi 
neutralitate în tratarea evenimentelor sunt dimensiunile în jurul căruia se structurează acest tip de discurs. 

Interlocutorului cu un discurs ex abrupto era suficient să-i fie oferite numai nişte repere, cuvinte-cheie 
referitor la subiectul cercetării, „aş vrea să discutăm despre…”, invocând perioada anilor ’88-89, pentru ca 
discursul să se declanşeze instantaneu, fără introducere, avansând direct în miezul evenimentelor stocate în 
memorie. Continuitatea discursului fiind asigurată de ocurenţa repetată a conjuncţiei şi, ca şi cum interlocu-
torul meu ar avea frică de a nu pierde firul, astfel urmărindu-se prezentarea unei naraţiuni totale, nefragmen-
tată. Naratorul îşi asumă din start inocenţa ascultătorului său. Îşi întrerupe regulat discursul pentru a face pa-
ranteze, pentru a detalia, pentru a face precizări, pentru a facilita recepţionarea corectă a evenimentelor. Inter-
vievatul îşi asumă rolul de martor privilegiat al istoriei, întrucât istoria se face prin el şi cu contribuţia lui. E o 
temă despre care receptorul (intervievatorul) nu poate avea decât date generale. Dedesubturile le dă întotdeauna 
naratorul. În anumite cazuri discursul poate fi completat şi de o introducere, conţinând date biografice expli-
cative referitoare la opţiunea proromânistă. Interlocutorii simt nevoia precizării unui background necesar 
pentru o asemenea atitudine, care se formează în timp şi în virtutea unor circumstanţe, a unui mediu, care să 
facă posibilă consolidarea acesteia. Cel mai des o poziţie proromânistă în cazul participanţilor la mişcările de 
protest se fundamentează în virtutea unor preopţiuni familiale, în baza unei experienţe semnificative din 
copilărie sau adolescenţă. Îndepărtarea temporală însă face necesară atitudinea explicativă referitoare la eşe-
cul treptat al realizărilor de atunci şi de atitudinea sceptică sau ironică a unora. Discursul la acest moment 
este intermitent, format din fraze discontinui, neterminate, cu intervenţii bruşte, evocări, flashback-uri, aban-
donarea unor gânduri, de parcă naratorul nu ar avea răbdare să-şi construiască atent, cu atenţie monologurile. 
                                                 
5 Denumirea acestei categorii ne-a fost sugerată de prof. A. Stoica-Constantin (Universitatea „A. I. Cuza”), fapt pentru care îi mulţu-
mim şi pe această cale. 
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Fără a fi direcţionaţi, fără a li se oferi piste, naratorul îşi alege singur momentele–cheie pe care le consideră 
relevante temei studiate, făcând el singur legătura dintre trecutul său semnificativ, prezentul narării (context) 
şi subiectul cercetării. Pentru ei naraţiunea retrospectivă se produce sui generis, ca un gest necesar, poate firesc, 
dintr-o pornire pur confesivă. Naratorul nu ataşează o intenţionalitate discursului, nu există un „tu” direct, este 
adresat oricui vrea să asculte, de aceea el se poate produce oricând şi în orice context. Despre un discurs ex 
abrupto vorbim mai curând în cazul celui idealist romantic sau militant. Discursul demisionarului sau cel 
academic s-ar încadra mai degrabă în ceea ce am numit discursul prudent. Interlocutorul cu un discurs prudent 
prezintă rezerve în privinţa conţinutului, discreţie. Confesiunea se produce lent, într-o primă etapă cu o anu-
mită prudenţă, obiectivitate, pertinenţă ştiinţifică, abordând obiectul rememorării ca pe un fapt extern consu-
mat încadrat într-un anumit context, condiţionat de anumiţi factori etc. În prima parte a discursului, vorbito-
rul este rezervat, păstrează un ton neutru, o atitudine distantă faţă de evenimentele evocate, deoarece interlo-
cutorul meu nu s-a lămurit încă în privinţa poziţiei mele, eventualei mele atitudini în calitate de receptor: de 
acceptare sau de opoziţie, încercând să presupună intenţiile confirmative sau infirmative ale cercetătorului 
„nu-i aşa”. Deseori la început tematizarea6 nu este evidentă sau apare într-o formă camuflată, ascunsă sau 
ridiculizată: prosoapele naţionalismului, euforia colectivă. Ca şi cum participantul ar încerca să se ralieze unei 
tendinţe generale pe care el o presupune, o percepe ca fiind astfel. Participantul efectiv la acţiunile reactuali-
zate prin povestire, creează impresia detaşării de acest statut nefiind dispus să ofere mai multe detalii decât 
cele ştiute de o majoritate, „sunt lucruri ştiute”. Descrierea este detaşată, uneori abstractizată de contextul 
imediat, focalizată pe evenimente, evoluţia şi impactul acestora. Avansând în diegeză, discursul se subiecti-
vează, capătă accente personale, „trăite”, emoţionale. Themata sunt problematizate în naraţiunile subiecţilor 
pe parcurs. Accederea la nucleul central 7se produce în timp (timpul producerii discursului), când de la un 
discurs descriptiv se trece la unul metaforic. Acest conţinut latent, care nu este imediat sesizabil, se re-constituie 
prin metaforele utilizate în naraţiuni şi comunicare. La această etapă subiectul re-trăieşte evenimentul şi re-
actualizează amintiri şi emoţii colective. Se declanşează un tip de memorie afectivă, nostalgică. În acest mo-
ment discursul este orientat mai mult pe evocarea participării, actorilor, prezenţa unui „noi”, acţiune şi bene-
ficii emoţionale. 

Concluzia principală care se conturează este că protestul în sine rămâne a fi unul expresiv8. Nevoia de protest 
nu vine de la ceva anume şi nu este orientată către cineva anume, ci devine ceva inerent, sinonim cu situaţia 
prezentă, protestul este orientat asupra stării actuale, a ordinii existente, este un protest generalizat, în care 
thema recunoaşterii sociale şi a demnităţii umane este una esenţială9. Este o formă continuă, presupune anumite 
regularităţi de manifestare, declanşează aceleaşi themata şi sunt provocate de aceleaşi nexus-uri10. Pentru a 
explica conţinutul unor RS, sublinia Serge Moscovici (1997), este necesar să începem cu RS care le-au gene-
rat, şi atunci când studiem o reprezentare, să încercăm mereu a descoperi caracteristica nefamiliară care a 
motivat-o şi care a absorbit-o. În măsura în care un obiect sau o idee este comparată cu paradigma unei cate-
gorii, susţine psihosociologul francez, este reajustată pentru a se potrivi în interiorul ei. Noile reprezentări se 
formează de la cele existente sau împotriva celor existente, mai scrie Moscovici. O dată cu extinderea regis-
trului de forme participative se declanşează un proces de elaborare reprezentaţională, construcţia RS fiind justi-
ficată de şi prin descoperirea şi participarea la aceste activităţi. Cetăţenii republicii sunt confruntaţi cu două 
mesaje de reprezentare, care în imaginarul cetăţenilor sovietici exclud naţionalismul şi democraţia. Or, acţiu-
nea de protest nu se poate înscrie în convenţiile democratice, dacă este naţionalistă. Două elemente esenţiale 
                                                 
6 După 1990 S. Moscovici, autorul teoriei reprezentărilor sociale, a reconceptualizat teoria în funcţie de themata şi tematizare. The-
mata constituie concepte dialogice care contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea teoriei ca teorie a cunoaşterii sociale [4, p.250). 
Aceste concepte demonstrează legătura dintre teoria reprezentărilor sociale şi limbă şi comunicare, precum şi specificităţile culturale 
şi istorice ale Ego-Alter-Obiect şi ale dinamicii sale [4, p.245]. 
7 Vezi teoria nucleului central (Abric Jean Claude. Reprezentările sociale: aspecte teoretice. În A. Neculau (ed.). Reprezentările so-
ciale. Psihologia câmpului social. - Iaşi: Polirom, 1997, p.107-126. 
8 Acţiunile de protest pot avea deopotrivă o funcţie expresivă şi una instrumentală. Pe lângă intenţia de a produce schimbarea (funcţia 
instrumentală), protestul reprezintă şi un mijloc de exprimare a emoţiilor pozitive sau negative (funcţia expresivă) [3]. 
9 Thema recunoaşterii sociale, sub forma fie a luptei pentru recunoaştere socială, fie a încercării de a nega recunoaşterea socială a celorlalţi se 
ascunde în spatele multor reprezentări sociale [4, p.260]. 
10 Termenul nexus a fost introdus de M.-L. Rouquette pentru a desemna nucleele afective prelogice care explică comportamentele 
colective de mobilizare. Nexus-ul reprezintă o formaţiune explicativă a anumitelor comportamente frecvent întâlnite în câmpul psiho-
logiei colective, mai ales în domeniul psihologiei politice. Opiniile, luările de poziţii, propagandele, mobilizările, sloganurile, zvonu-
rile fac manifestă existenţa şi pregnanţa nucleelor de sensuri iraţionale ce au valoare de sistem de referinţă pentru o comunitate dată, 
într-o epocă dată: de exemplu, „patria”, „revoluţia”, „dreptatea”, „poporul” etc. [8]. 
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semnalăm în construcţia reprezentării. Pe de o parte, se produce mutaţia semnificaţiei atribuită demonstraţiei 
în perioada sovietică şi anume aceasta nu mai are menirea de a elogia puterea şi partidul, ci dimpotrivă se opune 
regimului. Mitingul nu mai este o sursă de aclamare a puterii, dar devine un mijloc de opoziţie faţă de aceasta. 
Pe de altă parte, se produce un transfer de semnificaţie a reprezentării naţionalismului, considerat a fi de sor-
ginte fascist asupra reprezentării acţiunilor de protest, care, prin comparare, ia caracteristicile acelei categorii.  

Nu există RS fără obiect, scria Denise Jodelet, la care Pierre Moliner avea să precizeze că reciproca nu 
este întotdeauna valabilă – „anumite obiecte ale câmpului reprezentaţional, scrie el, nu declanşează un proces 
reprezentaţional”, fiind necesar ca obiectul să întrunească anumite caracteristici pentru a deveni obiect de 
reprezentare. O concluzie pe care o desprindem din acest studiu este că există obiecte de reprezentare, repre-
zentarea cărora este aparent absentă, aceste obiecte de reprezentare se prezintă ca nişte obiecte sociale sen-
sibile. Ce ar fi din punctul nostru de vedere un obiect social sensibil? Pornind de la faptul că un obiect social 
este descris printr-o pluralitate de discursuri, iar tăcerea poate fi şi ea semnificativă [8], considerăm că dis-
cursul despre obiecte sociale sensibile este închis sau se caracterizează prin evitare a temei. Obiectele sensibile 
sunt obiecte de reprezentare despre care nu se vorbeşte (chiar dacă, referindu-ne la Moliner, întrunesc carac-
teristicile unui obiect reprezentaţional), fiindcă doar a pune în discuţie problema deja ar însemna crearea unei 
situaţii conflictuale. Este un caz extrem de tematizare sau de lipsă a tematizării, ce se referă la situaţiile în 
care o expresie sau un enunţ devine de nerostit de frica efectului pe care l-ar putea produce [4]. Obiectele 
sensibile generează situaţii conflictuale, derivate din caracterul polemic al discursurilor despre obiect şi care 
plasează grupurile în opoziţie11, fiind semnificative pentru un grup social şi ameninţătoare pentru alt grup 
social. Am mai adăuga aici că situaţia conflictuală poate atinge un punct culminant când devine deranjantă, 
intolerabilă, insuportabilă, încât tematizarea nu se mai produce, un gen de ocolire voit condiţionată a discur-
sului despre obiect. Astfel, studiind RS pare necesar să studiem şi modul în care indivizii vorbesc despre 
obiectul reprezentării – nu atât ce se spune, cât cum se spune. Discursul despre obiecte sensibile este legat de 
anumite medii privilegiate, se produce refugierea într-un spaţiu idilic, care apare ca o enclavă într-o realitate 
neacceptată. Sau discuţia se poartă la nivele de suprafaţă12. Naraţiunea de cele mai deseori nu se produce 
liniar, este nevoie de timp şi un tip special de interacţiune. În această ordine de idei, RS a obiectelor sensibile 
poate fi caracterizează de un conţinut manifest (acceptabil pentru orice situaţie şi care nu provoacă disensiuni 
sau contradicţii între Ego şi Alter) şi a unui conţinut latent, care apare fie camuflat (prin ironizări, respingeri, 
detaşări), fie că poate fi decodificat doar în anumite situaţii de interacţiune. 
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11 Pentru a clarifica aceste observaţii, trebuie să amintim aici şi remarca lui Serge Moscovici (1961/1976) privind apariţia unui obiect 
de reprezentare, situaţie care, scrie Moscovici, generează cel mai adesea luări de poziţie care pot fi contradictorii, ce pot antrena 
conflicte, dezechilibre sociale. 
12 I. Markova vorbeşte de un tip de comunicare în lateral. Ea consideră că anumite genuri de comunicare, la fel ca în cazul polemici-
lor ascunse, pot să utilizeze o „privire în lateral”, să se refere la fenomene aparent fără legătură sau chiar să rămână tacite şi neverba-
lizate. Dar, continuă Markova, ele sunt genuri de vorbire atâta timp cât semnificaţia lor tacită este înţeleasă de toţi. 


