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VALORI SOCIALE ALE TRANZIŢIEI
POST-COMUNISTE
Ultimii douăzeci de ani au fost marcaţi de profunde schimbări sociale,
economice şi politice survenite în societăţile post-comuniste. Aceste transformări au
vizat atât schimbarea instituţională, cât şi cea cultural-valorică. Pretutindeni în Europa
Centrală şi de Est s-a trecut de la totalitarismul comunist la democraţia pluralistă, de la
economia planificată la cea de piaţă. Aceste schimbări au mers în tandem cu
schimbarea atitudinilor şi valorilor sociale, a modului în care oamenii percep şi se
raportează la societate în ansamblul ei, precum şi la diferite instituţii şi componente ale
acesteia.
Dacă în primii ani ai schimbării, studiile s-a concentrat predominant asupra
transformărilor politice şi economice apărute după căderea regimurilor comuniste
(Przeworski, 1996; Stark, Bruszt, 2002; Sandu, 1999), abordările ulterioare adaugă noi
dimensiuni tranziţiei post-comuniste, precum redefinirea statului şi a naţiunii (Kuzio,
2001), schimbarea structurii sociale (Eyal, Szelenyi, Townsley, 2001), în timp ce Voicu
(2005) vorbeşte de cel de-al cincilea element al tranziţiei, schimbarea culturală.
Volumul de faţă abordează tocmai această din urmă faţetă a transformărilor produse în
societăţile post-comuniste în ultimele două decenii - schimbarea cultural - valorică.
Lucrarea se focalizează pe trei dimensiuni diferite ale schimbării valorilor sociale
survenite în ultimele două decenii: suportului pentru un regim politic democratic,
credinţă religioasă şi egalitate de gen. Fiecare dintre aceste teme este abordată atât din
perspectivă comparativă longitudinală, cât şi transversală. Capitolele încercă să
identifice evoluţia celor trei valori sociale sub impactul schimbărilor politice şi
economice ce au avut loc după căderea comunismului, precum şi a factorilor care au
dus la apariţia acestor schimbări. demersul este unul comparativ, atât longitudinal cât şi
transversal, fiind analizate statele din Centrul şi Estul Europei. Adesea însă universul
comparaţiei se lărgeşte şi democraţiile consolidate din Vestul Europei sunt folosite
pentru a evidenţia modul în care trecutul comunist şi schimbarea post-comunistă au
influenţat valorile sociale.
Nu există un consens în ceea ce priveşte direcţionalitatea relaţiei dintre
schimbarea valorică şi cea instituţională. În timp ce unele abordări acordă prioritate
culturii şi consideră că instituţiile sunt modelate de modul în care gândesc oamenii
(Inglehart, Norris, Welzel, 2002; Inglehart, Norris, 2003; Inglehart, Welzel, 2005), alţi
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autori susţin perspectiva opusă, subliniind rolul instituţiilor în modelarea valorilor
sociale (Gundelach, 1994; Wilenski, 2002; Rohrschneider, 1994, 1999). Conform
primei abordări, schimbarea valorilor sociale în Europa Centrală şi de Est a stat la baza
schimbării instituţionale, trecerea de la valori materialiste la cele post-materialiste a
întărit suportul pentru democraţie şi instituţii democratice, erodând legitimitatea
regimului comunist şi ducând la schimbarea instituţională. Perspectiva concurentă
consideră schimbarea instituţiilor economice şi politice ca fiind nucleul central la
transformărilor, noile instituţii modelând valorile şi atitudinile împărtășite de populaţie.
Volumul de faţă nu optează pentru o perspectivă sau altă, ci, mai degrabă, consideră că
cele două procese de schimbare - instituţională şi valorică se întrepătrund şi se
modelează reciproc, rolul unei componente sau al alteia fiind greu de decelat.
Lucrarea abordează trei teme mari, pe care le investighează atât în ceea ce
priveşte variaţia în timp, cât şi în ceea ce priveşte factorii care modelează
transformarea valorică. M-am focalizat asupra celor trei domenii valorice suport
pentru democraţie, religiozitate şi valori de gen, considerându-le ca fiind trei piloni
importanţi ai transformărilor survenite după 1898. Suportul pentru un regim politic de
tip democratic ne indică gradul în care schimbarea politică este considerată legitimă de
către populaţie şi măsură în care noile instituţii politice au reuşit să acumuleze
credibilitate şi suport din partea populaţiei. Revitalizarea religioasă este un fenomen
întâlnit în multe societăţi post-comuniste. Eliminarea restricţiilor impuse religiei de
către regimurile comuniste, precum şi amplele schimbări sociale şi economice, au dus
la o creştere a credinţelor şi practicilor religioase în multe state din regiune.
Problematica relaţiilor de gen şi a evoluţiei acestora după căderea regimului comunist,
reprezintă o temă de controversă în sociologie şi ştiinţele politice. Regimul comunism
a încurajat participare femeilor la piaţa muncii şi participarea politică, instituind un
sistem de cote de reprezentare, însă nu a făcut nimic pentru schimbarea rolurilor de
gen în cadrul familiei. rezultatul a fost persistenţa unor roluri de gen tradiţionale în
sfera privată, pe fondul participării crescute la piaţa muncii (Kalmijn, 2003). Apariţia
şomajului şi destrămarea sistemului comunist de furnizare a bunăstării care stimula
angajarea femeilor în muncă, precum şi dispariţia sistemului de cote de reprezentare
politică au avut un impact semnificativ asupra statusului femeii în societăţile
post-comuniste. În acest context, evoluţia valorilor şi atitudinilor legate de rolurile de
gen în statele post-comuniste necesită o atenţia aparte.
Universul la care se referă volumul de faţă este reprezentat de populaţia statelor
post-comuniste din Europa Centrală şi de Est. Demersul este unul comparativ,
angrenând atât ţările care au experimentat schimbare de regim politic la începutul
anilor 90, cât şi democraţiile consolidate din Vestul Europei, care constituie în unele
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capitole un fel de 'grup martor' pentru evoluţia valorilor în societăţi care nu au
experimentat transformări sociale majore în ultimele două decade. Deşi nu este
punctul central al analizei în toate capitolele România este prezentă în toate analizele
realizate şi joacă un rol aparte în volum. Pe de o parte, societatea românească
înregistrează o serie de evoluţii particulare în sfera valorilor, precum creşterea
marcantă a religiozităţii după 1990, care fac din cazul românesc unul care merită o
abordare de profunzime. Pe de altă parte, evoluţia acestei societăţi îmi este cea mai
familiară şi pot să înţeleg mai uşor contextul tranziţiei pornind de la contextul
românesc.
Demersul analitic cuprins în toate capitolele volumului este unul de tip
cantitativ, care exploatează în principal date furnizate de sondajele de opinie cu privire
la valorile sociale (European Values Survey şi World Values Survey). Prin combinarea
datelor furnizate de către cele două serii de sondaje am reuşit să acopăr cu informaţii
despre orientările de valoare ale populaţiei din statele post-comuniste, perioada
cuprinsă între 1990 şi 2005, 2008 în cazul României1.
Volumul cuprinde un set de şase capitole care abordează cele trei teme mari
anunţate anterior: suportul pentru democraţie, religiozitatea şi valorile de gen şi
elaborate pe parcursul a şapte ani. O parte din textele din prezentul volum au fost
publicate în prealabil în limba engleză2, în timp ce altele au fost prezentate la
conferinţe internaţionale3. Două dintre capitolele incluse în prezentul volum sunt
redactate împreună cu alţi colegi. Capitolul "Dinamica valorilor de gen: Spre un patern
european comun'' a fost redactat împreună cu Bogdan Voicu, iar capitolul
"Revitalizare religioasă în România: o analiză longitudinală 1990 - 2008" a fost realizat
în colaborare cu Andreea Constantin. Tot Andreea a tradus în română textul original
al capitolului fiind redactat în engleză. Le mulţumesc celor doi pentru colaborarea
fructuoasă care a contribuit la publicarea acestui volum.
Prima temă abordată în volum este cea a suportului pentru democraţie,
democratizarea făcând parte din nucleul central al transformărilor post-comuniste.
1 În momentul definitivării volumului setul de date integrate European Values Survey 2008 nu a fost
disponibil pentru analize. Singurele date disponibile pentru 2008 au foste cele culese în România şi exploatate
în capitolul Revitalizare religioasă în România: o analiză longitudinală 1990 - 2008
2 Capitolul 2 "Eficienţă economică sau orientare ideologică? Suportul social pentru democraţie în
Europa Centrală şi de Est" a fost publicat în versiune în engleză în volumul coordonat de Horaţiu Rusu şi
Bogdan Voicu EU Integration Process from EAST to EAST: Civil Society and Ethnic Minorities in a Changing World.
Sibiu: Psihomedia, 2005. Capitolul 6 "Dinamica valorilor de gen: Spre un patern european comun" a fost
publicat în versiune engleză în Romanian Journal of Sociology, nr. 1-2, 2002
3 Capitolul 5 "Continuităţi şi discontinuităţi în valorile religioase: Revitalizare religioasă în Europa
Centrală şi de Est" a fost prezentat la Cel de -a 38-lea Congres Mondial al Institutului Internaţional de
Sociologie, Budapesta, iunie 2008, iar capitolul 7"Efectul democratizării şi suportului pentru democraţie
asupra atitudinilor de gen în nouăsprezece societăţi europene" a fost prezentat la A 9a Conferinţă a Asociaţiei
Europene de Sociologie, Lisabona septembrie 2009
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Primul capitol abordează subiectul din perspectivă longitudinală, analizând comparativ
atât evoluţia suportului social pentru un regim politic de tip democratic în tinerele
democraţii post-socialiste şi în democraţiile consolidate din Vestul Europei, precum şi
mecanismele prin care apare schimbarea în suportul pentru democraţie: ca rezultat al
efectelor contextului istoric sau prin înlocuirea generaţiilor socializate în culturi politice
diferite. Analiza comparativă pe o perioadă de 10 ani, 1995-2005, indică faptul că deşi
suportul pentru democraţie nu a înregistrat un trend pozitiv în toate statele postcomuniste, există totuşi premize favorabile pentru dezvoltarea unei culturi democratice
stabile în regiune. Chiar dacă generaţiile adulte sunt mai reticente faţă de sistemul
democratic în anumite state, societăţile post-comuniste reuşesc să socializeze tinerele
generaţii în valorile unui regim democratic.
Următorul capitol compară suportul pentru democraţie între societăţile este
europene şi cele vest europene din perspectiva factorilor care determină un nivel
crescut al susţinerii pentru un regim politic democratic. Potrivit datelor analizate, în
statele post-comuniste determinaţii suportului pentru democraţie diferă de cei din
democraţiile consolidate. Performanţele economice joacă un rol important, similar cu
evaluarea negativă a regimului comunist şi cu evaluarea pozitivă a actualei guvernări.
Orientarea ideologica nu are un rol important in aceste ţări, suportul specific fiind mai
important în legitimarea ordinii democratice decât cel difuz.
Cea de-a doua temă investigată de către volum este credinţa religioasă. Analiza
de tip longitudinal se centrează pe societatea românească şi investighează dinamica
religiozităţii şi mecanismele care au generat această dinamică în perioada de tranziţie.
Rezultatele analizelor indică existenţa a două perioade diferite în evoluţia credinţelor
religioase, prima fiind caracterizată de o schimbare socială foarte rapidă, urmată de o a
doua perioadă caracterizată de o schimbare semnificativă, dar cu un ritm al
transformărilor mult mai lent. Primul deceniu corespunde unei perioade de criză
economică şi de creşterea a insecurităţii existenţiale. Pe parcursul celei de-a doua
perioade tendinţa de creştere a religiozităţii este alimentată de o combinaţie între
sentimente naţionaliste şi investiţii sociale semnificative în religie. Există efecte
contextuale puternice şi semnificative pe parcursul ambelor perioade. Cu toate acestea,
efectele sunt mai puternice asupra cohortelor mai tinere şi a celor adulte, socializate în
timpul perioadei comuniste. După mai mult de un deceniu de tranziţie toate cohortele
au atins acelaşi nivel de religiozitate, efectul secularizării autoinduse şi forţate fiind
înlăturat.
Următorul capitol dedicat religiozităţii investighează efectele naţionalismului
asupra religiozităţii, luând în considerarea transformările sociale care au avut loc în
statele post-comuniste şi gradul de pluralism religios existent la nivelul societăţii.
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Aşa cum arătam anterior tranziţia a implicat şi redefinirea statului şi a naţiunii (Kuzio,
2001), precum şi a frontierei (Pickvance, 1999). În acest context, naţionalismul a
înregistrat creșteri semnificative în multe ţări din Centrul şi Estul Europei, iar creşterea
religiozităţii a fost alimentată parţial şi de acest reviriment al ideologiilor şi mişcărilor
politice de tip naţionalist. Capitolul analizează efectele naţionalismului asupra
religiozităţii în 30 de societăţi europene, din Estul şi din Vestul continentului,
rezultatele indicând efectul naţionalismului asupra valorilor religioase în contextele cu
mare concentrare religioasă. Ideologia naţionalistă sporeşte credinţele religioase doar
dacă există un număr redus de confesiuni în competiţie pe piaţa religioasă. Această
constatare contrazice modelul cererii şi ofertei, arătând că, în societăţile europene,
concentrarea religioasă ţine oamenii aproape de religie. Efectul este întărit de
susţinerea individuală a ideologiei naţionaliste. O concentrare mai mare înseamnă un
număr mai mic de grupuri în competiţie pe piaţa religioasă şi un control statal puternic
al acestei pieţe.
Cea de-a treia temă abordată este cea atitudinilor şi valorilor legate de rolurile de
gen. Analiza comparativă, din perspectivă longitudinală a valorilor de gen, între statele
din Estul şi cele din Vestul Europei, arată că Europa tinde spre un model comun al
egalităţii de gen. Tiparul latent al noii societăţi europene susţine participarea egală a
femeilor şi a bărbaţilor pe piaţa muncii şi o nouă diviziune a rolurilor de gen în cadrul
gospodăriei. Există anumite diferenţe între dinamica valorilor împărtăşite de bărbaţi şi
de femei în Europa de Est şi de Vest. Ţinând cont de nivelurile şi dinamica valorilor
de gen din ultimul deceniu, bărbaţii din ţările occidentale seamănă mai mult cu femeile
din Europa de Vest decât cu bărbaţii din Europa de Est. Se poate afirma că factorul
cheie este cultura în care au fost socializaţi, nu genul.
Cel de-al doilea capitol dedicat valorilor de gen studiază efectele democratizării
şi a suportului pentru democraţie asupra atitudinilor de gen. Analizând variaţia
valorilor de gen în diferite societăţi europene, analizele transversale arată că, în
societăţile cu grad de democratizare mai ridicat, oamenii tind să fie mai favorabili
egalităţii de gen. De asemenea, datorită unui mecanism de învăţare ideologică,
persoanele care susţin un regim politic democratic, bazat pe principiile egalităţii
interumane, este mai probabil să aibă o atitudine favorabilă egalităţii de gen.
Textele reunite în prezentul volum sunt rezultatul activităţii mele în cadrul
echipei româneşti pentru Studiul Valorilor Sociale. În elaborarea şi cizelarea lor,
sugestiile şi comentariile primite de la membrii echipei au fost de un real ajutor şi de
aceea aş vrea să le mulţumesc pe această cale colegilor Bogdan Voicu, Paula Tufiş,
Monica Şerban, Claudiu Tufiş, Horaţiu Rusu, Mircea Comşa şi Marian Vasile.
Activitatea Andreei Constantin a reprezentat un suport important pentru munca mea
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de cercetare din ultimii doi ani. Colaborarea noastră s-a materializat într-un capitol
cuprins în această carte, însă nu s-a rezumat doar la acesta. Îi mulţumesc pentru
sprijinul acordat pe parcursul acestei perioade.
Proiectul centrat pe Studiul Valorilor Sociale şi implicit activitatea mea care s-a
finalizat în acest volum a beneficiat de suport din partea Institutului de Cercetare a
Calităţii Vieţii, Fundaţiei pentru Studiul Valorilor Europene, infrastructurii de cercetare
EUROLAB din cadrul GESIS - Institutul Leibniz pentru Știinţe Sociale şi a
Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior. Institutului de
Cercetare a Calităţii Vieţii constituie un cadrul instituţional care încurajează dezbaterea
ştiinţifică şi promovarea de idei noi în cercetarea sociologică. Sunt recunoscătoare
conducerii institutului, domnilor profesori Cătălin Zamfir şi Ioan Mărginean, pentru
climatul propice activităţii de cercetare, precum şi colegilor din colectivul de cercetare
cu care am lucrat în aceşti ani, care mi-au furnizat permanent feedback eficient şi cu
care am discutat in detaliu despre transformările sociale petrecute în statele
post-comuniste. Între aceştia îi amintesc pe Adrian Dan, Raluca Popescu, Cristina
Tomescu, Daniel Arpinte, Mihnea Preotesi, Claudia Petrescu, Laura Tufă, Cristina
Băjenaru, Dana Niţulescu. Fundaţia pentru Studiul Valorilor Europene mi-a oferit o
vizită de cercetare la Universitatea din Tilburg Olanda pe parcursul căreia am lucrat la
o parte dintre textele din volum, în timp ce stagiul de cercetare în cadrul EUROLAB GESIS4 Germania, mi-a oferit prilejul redactării în tihnă a altor texte din volum.
Grantul de cercetare finanţat de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din
Învăţământul Superior (ID 56/2007) a făcut posibilă derularea proiectului de cercetare
a dedicat studiului valorilor sociale în România în decursul ultimilor trei ani şi
publicarea acestei cărţi.
În spatele muncii mele stă suportul permanent şi indispensabil la familiei mele.
Bogdan a fost mereu un partener de discuţie indispensabil şi o sursă de suport ştiinţific
şi nu numai, fără de care activitatea mea nu ar fi fost posibilă. Îi mulţumesc pentru tot
ce înseamnă în viaţa. Irina, cu inocenţa şi candoarea celor 7 ani pe care îi are, a avut o
contribuţie decisivă la redactarea textelor din volum. Îi mulţumesc pentru că a avut
mereu răbdare cu mine şi a putut să accepte plecările mele la diferite stagii de
cercetare, precum şi pentru faptul că mi-a oferit posibilitatea să înţeleg cum se
formează valorile în viaţa reală. Ei îi dedic această carte cu speranţa că într-o zi o va
include printre lecturile ei.

Accesul la ZA-EuroLab a fost posibil datorită unui grant de cercetare oferit de Uniunea
Europeană în cadrul Programului Cadru 6, prin programul Research Infrastructure Action.
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DINAMICA SUPORTULUI PENTRU
DEMOCRAŢIE ÎN EUROPA ÎNTRE 1995 ŞI 2005:
SCHIMBAREA GENERAŢIONALĂ ŞI EFECTE
CONTEXTUALE
Înlocuirea guvernării comuniste cu noul sistem democratic a constituit una
dintre schimbările cheie ale tranziţiei post-comuniste. În timp ce în „vechile
democraţii” din Vestul Europei, democraţia şi suportul pentru democraţie nu este pus
în discuţie, în noile democraţii din Europa Centrală şi de Est suportul populaţiei
pentru noua ordine politică a fost şi continuă să fie de importanţă mare pentru
consolidarea noului regim politic.
Studiile anterioare au fost mai degrabă interesate să identifice factorii individuali
şi sociali care influenţează suportul pentru democraţie în statele post-comuniste
(Dalton, 1994; Evans, Whitefield, 1995; Hofferbert, Kilngemann, 1999; Haerpfer,
2008). Acest capitol se focalizează pe dinamica suportului pentru regimul democratic
şi încercă să explice mecanismul care conduce la variaţii în suport. Schimbările
longitudinale ale valorilor şi atitudinilor sunt în general atribuite a trei procese diferite:
îmbătrânirea individuală, schimbarea generaţiilor şi efectele contextuale. Potrivit prime
abordări oamenii îşi schimbă valorile şi credinţele odată cu înaintarea în vârstă.
Cea de-a doua teorie atribuie schimbarea atitudinală schimbării generaţionale,
transformarea producându-se datorită modificării structurii populaţiei. Cea de-a treia
perspectivă consideră schimbarea valorilor ca fiind rezultatul factorilor contextuali care
acţionează asupra opiniilor individuale.
Scopul acestei analize este să descompună variaţia suportului pentru democraţie
în statele europene între 1995 şi 2005, în schimbări ce pot fi atribuite schimbărilor
intra-cohortă şi schimbărilor generaţionale. Analiză îşi propune să compare
mecanismele de schimbare ale suportului pentru democraţie în ţările post-comuniste
ce cele din democraţiile stabile din Vestul Europei. Includ în categoria democraţiilor
stabile, statele care au făcut parte din cel de-al doilea şi al treilea val de democratizare.
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