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Cuvinte cheie: solidaritate, fraternitate, societate prietenoasă, interdependenţă, norme sociale, valori sociale,
solidaritate mecanică, solidaritate organică, acţiune socială, uniune solidară, dreptate socială, indicatori sociali,
asistenţă socială, interacţiune socială, securitate socială, contract social, educaţie pentru solidaritate, comportament
(pro)social, incluziune, coeziune, nondiscriminare, integrare socială, nonsegregare.

Introducere
Problema solidarităţii este relativ puţin cercetată în literatura de specialitate de la noi: filosofică,
sociologică, sau în cadrul celorlalte discipline socio-umane şi comportamentale. Nevoia unei analize şi a
reunirii într-o explicaţie mai coerentă şi mai cuprinzătoare a problemei este percepută ca imperios necesară,
atât la nivelul celor care lucrează în domeniul cercetării, în cel academic, în general, cât şi la nivelul vieţii
obişnuite, sociale, politice, al realităţilor cotidiene. Cu atât mai mult, cu cât evenimentele din anul 1989 şi
perioada care a urmat, începând cu entuziasmul iniţial intens manifestat au creat un sentiment de aşteptare cu
privire la ceea ce va urma, de intensitate ridicată a speranţei şi manifestarea mai cuprinzătoare a dreptăţii, a
solidarităţii, a unui progres pe multiple planuri, a unui sentiment de bine şi împlinire mai larg, nu doar în
factorul central al libertăţii, ci şi în manifestarea la nivelul vieţii de zi cu zi şi a rezolvării celorlalte nevoi,
cerinţe şi împliniri umane. Putem spune că, privind comparativ abordarea problemei, în plan european şi mai
extins în plan global, în celelalte culturi, se constată o anume frecvenţă a unor cercetări fragmentare în care
s-au semnalat, atât împliniri, dar şi multe critici severe cu privire la starea precară a acestei probleme
fundamentale pentru om, legată de celelalte în mod intrinsec, respectiv de dreptate, de echitate, de libertate,
de coeziune, de comportament prosocial, de împlinire a individului într-o societate integrată, funcţională cu
mai puţine surse şi efecte de înstrăinare şi anihilare a individului.
În mod firesc, nu apare nicidecum ipoteza ca fiind rezolvată (în mod instantaneu şi spontan), o
problemă de o asemenea complexitate şi cu serioase implicaţii în planul afectării condiţiei individului, al
personalităţii acestuia, dar şi al comunităţii, al colectivităţii. De aceea, în fapt, factorii de determinare şi
condiţionare - atât la nivel social bio-psiho-socio-comportamental cât şi la nivelul individului - începând cu
tot universul fenomenelor şi proceselor psihice obiectivate ulterior, exteriorizate în atitudini, în
comportament, în acţiune şi în împlinire ale interrelaţiillor de solidaritate presupun o abordare complexă, cu
metodologie subordonată specificului complexităţii şi cu paşi care să îmbine viziuni teoretice, puncte de
vedere diferite cu realităţile empirice, faptice pe care le vedem şi le trăim în viaţa cotidiană. Acest studiu este
o îmbinare a datelor rezultate din experienţa muncii proprii, în managementul unei instituţii importante de
asistenţă socială, din receptarea cu sensibilitate a proceselor şi fenomenelor sociale, inclusiv excesul de
agresiune şi violenţă, atât în plan intern, cât şi la nivel global, în relaţiile unor comunităţi, naţiuni, popoare,
mai mari sau mai mici, megatendinţele globale, nu numai în domeniul economic, manifestându-se
preponderent în raporturi de dominaţie, confruntarea dură cu privire la zone de influenţă şi resurse.
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Toate acestea, în informaţia şi comunicarea globală din „galaxia Guttenberg” pot fi receptate de către
fiecare individ, cu toate filtrele care se interpun, prin fragmentarea în comunicare şi estomparea adevărului
esenţial, într-o problemă sau alta, m-au determinat să caut să ajung spre „rădăcina lucrurilor” într-o problemă
gravă. Prin teza de doctorat mi-am propus o cercetare mai aprofundată asupra ideii de solidaritate, a stării
reale a solidarităţii, problema care a traversat ca un fir istoria universală şi este mai extins prezentă în plan
cotidian ca o aspiraţie intensă şi continuă. Am recurs la mai multe idei: cum a fost abordată în filosofie şi în
celelalte concepţii, în etica creştină, sau în ştiinţele socio-umane şi comportamentale şi valorificând analitic
şi interpretând puncte de vedere exprimate de alţi cercetători români sau străini, să încerc să aduc un plus de
clarificare. Am evidenţiat teoriile politice şi sociale care o promovează, clasificările existente şi consecinţele
majore rezultate în urma explicări sau dezbaterii acesteia.
Scopul lucrării a pornit de la punerea în discuţie a problemei posibilităţii solidarităţii, a realităţii ei, a
genezei şi evoluţiei acesteia ca cerinţă fundamentală de viaţă, ca aspiraţie umană superioară, vitală, ca
element necesar şi omniprezent în cadrul relaţiilor interumane, prezentată în lucrare atât în plan teoretic, cât
şi în implicaţiile practice. Punctul de plecare al prezentei abordări privind posibilitatea acestei cerinţe
fundamentale a existenţei umane a dus la constatarea şi argumentarea necesităţii, a legăturii fundamentale
intrinsecă existenţei umane însăşi. În privinţa condiţiilor de înfăptuire, s-a dovedit că acestea rezultă din
trăsături ale esenţei umane, ale condiţiei omului în lume, ale societăţii în derularea şi desfăşurarea istorică în
diferitele formaţiuni, dar totodată şi din interacţiunea dintre factorii obiectivi şi subiectivi în reţeaua relaţiilor
sociale, ale realităţii sociale, în derularea trecută şi prezentă.
Nu am întâlnit în niciuna dintre lucrări, considerarea solidarităţii şi a posibilităţii şi realităţii acesteia
ca ceva de la sine înţeles cu toate apariţiile şi manifestările ei diverse şi spontane în cursul istoriei umanităţii.
Ca urmare scepticismul faţă de posibilitatea solidarităţii s-a manifestat frecvent în diverse teorii. Am
prezentat unele din cele mai semnificative din aceste teorii sociale, care, pe baza evenimentelor, a realităţilor
empirice, a capacităţii de analiză şi interpretare a cercetătorilor, au subliniat posibilitatea solidarităţii şi chiar
au sugerat multe modele de acţiune, căi de împlinire a acesteia. Am constatat şi este evidenţiat în lucrare,
faptul că de la posibilitate, la realitatea vie, plină, a solidarităţii în viaţa socială la nivel macro şi micro este
un drum lung, contradictoriu, dependent de specificul formaţiunilor sociale, de varietatea regimurilor din
aceste orânduiri şi a raporturilor extra şi intracomunitare, dar şi de marea varietate de factori subiectivi atât la
nivelul comunităţilor, a intensităţii cu care este generată şi cultivată atitudinea atentă a comunităţii asupra
problemei solidarităţii, cât şi a conştiinţei şi voinţei individuale, sau a stării emoţionale.
Solidaritatea, într-un prim aspect, poate fi înţeleasă ca un ataşament reciproc între indivizi,
cuprinzând: un nivel faptic, relaţia specifică referitoare la indivizi, şi un nivel normativ referitor la obligaţiile
reciproce de ajutor atunci când este nevoie şi de câte ori este posibil. Recunoscând relaţia fiecăruia cu
6

celălalt prin intermediul celor două niveluri, s-a admis treptat fapta comună a indivizilor de rând să fie
suficientă pentru a justifica obligaţia normativă (întradevăr temeiul normelor este starea reală a raporturilor
interumane, a lucrurilor care se cer reglamentate). Această situaţie s-a instituit în condiţiile în care fapta
solidară a individului cu un obiectiv anume inclus şi o dimensiune emoţională şi din acea faptă comună s-a
născut şi spontan un sentiment de obligaţie care se corelează spre a diminua un decalaj rezultat între ceea ce
este în fapt şi ceea ce ar trebui să fie.
Motivaţia alegerii temei. În cazul meu, au existat câteva aspecte specifice: în primul rând motivaţia
religioasă (provenind din formaţia mea teologică, ştiut fiind faptul că am absolvit specializarea teologieasistenţă socială şi litere) constituind şi condiţie în care L-am conştientizat în spirit şi în faptă pe Mântuitorul
Hristos ca supremul exemplu de solidaritate. În al doilea rând, motivaţia profesională, prin care văd, percep,
simt şi caut solidaritatea zilnic pentru anumite categorii sociale defavorizate (copii cu nevoi educaţionale şi
de viaţă specială, autism, handicap neuro-motor, nevăzători, vârstnici, în unităţi speciale de supravieţuire) şi
care constituie pentru restul comunităţii o provocare, o motivaţie de renunţare la nepăsare şi de implicare în
problemele comunităţii. În al treilea rând, tema mea a apărut ca imperativă, în angajamentul meu, şi dintr-o
motivaţie contextuală. Se vorbeşte foarte mult de solidaritate la nivel politic, instituţional, internaţional,
(exemplu: un leitmotiv al dezbaterilor din ultima jumătate de secol este eliminarea decalajelor, eradicarea
sărăciei, a foametei, ş.a.m.d., care paradoxal s-au adâncit, fapt care m-a determinat să văd importanţa majoră
a adevărurilor celor trei cărţi ale lui Stephane Hessel, în: „Indignaţi-vă!, Contestaţi!, Angajaţi-vă!”, arătând
paradoxul neîmplinirii dezideratelor drepturilor omului în lumea de azi chiar după ce a fost înlăturat
socialismul, considerat de adversarii „capitalismului dezlănţuit” că „refuză drepturile omului”, dar
„aroganţa” şi nedreptatea capitalismului nu s-au diminuat. Pentru noi, mai ales, la nivel naţional şi local,
mediatizarea problemei şi a conceptului este mult mai amplă decât, în fapt studiul ei, angajamentul pe baza
aceasta şi fapta, acţiunea. Nu în ultimul rând, dorinţa personală de a veni cu ceva în plus în atenţionarea
societăţii, de a arăta că problema solidarităţii a existat în permanenţă, că este actuală, şi că prin noi explicaţii
şi acţiuni poate constitui un răspuns la problemele sociale grave pe care le implică lipsa ei.
Metodologia de cercetare, de abordare a temei este impusă de complexitatea acesteia şi nu a fost
stabilită arbitrar. Considerând definiţia termenilor ca primă cerinţă, ca prim exemplu al unei argumentări
riguroase, corecte, „analiza conceptului de solidaritate” are un loc important în prima parte a lucrării. Am
recurs la căutarea surselor şi izvoarelor acestei problematici din literatură asupra problemei în Europa, în
SUA, în alte părţi ale culturilor orientale şi extrem orientale, cu multe date şi fapte relevante şi viziuni
actuale. Dată fiind actualitatea şi importanţa temei pentru noi, în „perioada de tranziţie” a României, dar şi în
mai recenta criză mondială, am considerat că noi explicaţii pot fi surse pentru soluţii la eliminarea
conflictualismui distructiv şi agresivităţii începând de la cel mai înalt nivel (conflictualism şi confruntare) nu
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neaparat de principiu, de idei sau de doctrină, ci mai ales în „comunicarea fără idei” şi de viclenie şi
populism politic păgubos de neimaginat, cu consecinţe dureroase şi manifestări provocate în plan politic şi
social. Conflict major de alt gen este cel constatabil între prezentarea verbală sau declarativă, capacitatea de
a-şi permite orice, de a falsifica orice, a problemei sociale şi a drepturilor în raport cu manifestarea practică
actuală la nivel naţional, european şi chiar mondial. Pe de altă parte observăm un conflict actual al
interpretărilor datorat divergenţelor de opinii, confruntărilor dintre curentele politice şi filosofice
contemporane, dar care în măsura în care sunt de bună credinţă, sunt benefice pentru adevăr şi care dispută
propriile puncte de vedere asupra temei.
În plan teoretic, am urmărit să prezint selectiv analiza ideii de solidaritate, abordările filosofice,
sociologice, teologice, psihologice, de teorie economică, educaţionale, biologice, matematice, statistice care
au adus contribuţii, au dezvoltat conceptul de solidaritate, i-au atribuit valenţe noi. În varietatea ştiinţelor
sociale am pornit de la rolul decisiv în promovarea şi înţelegerea interdependenţei dintre diferitele fenomene
care guvernează societatea cu referire specifică asupra sensului şi semnificaţiei ideii de solidaritate. Educaţia
multilaterală s-a dorit a fi prezentată ca având un mare rol în dezvoltarea ataşamentului faţă de valorile
naţionale şi europene, cu un mesaj umanist, prosolidar, nondiscriminatoriu, integrativ şi coeziv. Ideilor şi
cercetătorilor europeni şi nu numai, le-am adăugat în lucrare, trimiteri constante la suportul faptic individual,
cum este şi cum trebuie să fie solidaritatea, cum poate deveni realitate şi cum să se împlinească aspiraţia
umano-divină de sprijin individual constant şi permanent.
În plan practic, lucrarea se referă la punerea în aplicare a ideilor teoretice privind solidaritatea. Am
constatat şi am reliefat o multitudine de posibilităţi de aplicabilitate a ideii de solidaritate şi de orientare spre
categoriile socio-profesionale vulnerabile care au nevoie de sprijin şi susţinere din partea unor instituţii
publice sau private prin acţiuni în domeniile: economie, asistenţă socială, educaţie, teologie, psihologia
socială. „Economia solidară” ne dă posibilitatea ca investiţiile şi resursele existente să poată fi folosite de
toate categoriile sociale, inclusiv de cele în stare de nevoie materială, care la noi sunt mult peste limita
discutabilă, nu acceptabilă. Asistenţa socială, ca formă de solidaritate este un exemplu de acţiune comună,
susţinută în mod continuu pentru a înlocui o stare de dependenţă cu una de independenţă socială (fapt care
mi-a permis să valorific direcţiile domeniului, atât în planul fundamentelor teoretice, cât şi a modelelor de
acţiune ca specialist în domeniu). „Educaţia multilaterală” în sensul actual - de a învăţa să ştii, de a învăţa să
faci, de a învăţa să trăieşti împreună cu ceilalţi în toleranţă, cooperare, solidaritate, de a învăţa să fii - a
constituit în orientarea lucrării folosind în acest sens accente frecvente, privind posibilităţile de prevenire şi
combatere a momentelor sociale dificile, de contracarare a efectelor negative rezultate din lipsa de
solidaritate şi îndeosebi în viaţa curentă, dar şi în urma evenimentelor nefavorabile. Sistemul instituţional
religios, biserica au oferit - am evidenţiat un spectru larg de posibilităţi - un plus spiritual al ideii de
8

solidaritate şi sublinierea permanentă şi cultivarea prin multiple forme educaţionale şi misionare a faptului că
o acţiune comună, care este orientată în sprijinului semenului, poate aduce fiecăruia fericirea faptei bune aici
pe pământ, promisiunea motivată prin aceste fapte de a avea răsplată şi finalitate fericită în viaţa de apoi.
În acest sens, am prezentat ca esenţiali trei stimuli care determină o orientare solidară sau nonsolidară
a acţiunii individuale: (a) trăsăturile de bază ale esenţei umane, în devenirea ei filo şi ontogenetică, formată
în cursul vieţii, ca rezultat al intercondiţionării mediului de viaţă cu factorii ereditari, sau de ordin genetic,
(b) evenimentele şi momentele importante întâlnite în procesul social de închegare a personalităţii, ca proces
de însuşire a esenţei sociale şi a dezvoltării potenţialului individual în „sistemul de personalitate” care
include pozitiv necesitatea şi practica solidarităţii; (c) acţiunea împrejurărilor concrete asupra subiectului în
momentul deciziei efectuării unui act solidar.
Aspectele faptice, empirice, au un rol important în geneza atitudinii şi comportamentului spre
solidaritate şi au fost prezentate în lucrare în raport cu: familia, ca ambianţă normală şi loc de asimilare a
valorilor sociale pozitive; şcoala, ca unitate între educaţie şi procesul de instruire şi însuşire a unei calificări;
societatea ca loc de exprimare şi influenţare şi formare prin modele; viaţa particulară ca manifestare
singulară a pornirilor intrinseci. Dintre aceştia, consider că, în prezent, factorul central în realizarea unei
orientări spre solidaritate este şcoala, datorită faptului că educaţia secolului al XXI – lea (ale cărui patru
obiective le-am menţionat succint) începe de timpuriu şi continuă până la vârsta la care individul nu doar că
înţelege sensul unei vieţi solidare, dar face de timpuriu şi în cursul vieţii o practică şi o faptă solidară.
Educaţia pentru solidaritate se referă la o multitudine de sensuri şi orientări ale acţiunii umane care
determină individul să accepte şi să repete aceste modele.
Solidaritatea, într-un sens mai larg, priveşte ansamblul societăţii umane, vizează elementul esenţial al
oricărui tip de activitate umană, pregăteşte resursele umane viitoare în vederea participării acestora la
progresul societăţii, determină o funcţionalitate economică în măsură să poată avea efecte prosolidare
durabile. Ea are o măsură individuală şi una generală, propune o tipologie a integrării sociale prin patru tipuri
de integrare şi în plus, solidaritatea intergeneraţională, poate fii manifestată nu doar ca recunoaştere faţă de
efortul celor dinaintea noastră şi mai ales ca gestiune solidară a ecologiei umane, a ceea ce le lăsăm ca zestre
celor care ne urmează, în condiţii de semnale alarmante asupra climei şi resurselor, asupra atitudinii raţionale
cu privire la cum trăim şi ce facem.
Există patru tipuri de integrare, frecvent întâlnite în modelele teoretice explicative: culturală
(concordanţa între normele unui sistem cultural şi împlinirea vieţii prin cultură, nu doar ca asimilare de
termeni şi teorii sau valori, sau chiar de cunoştinţe şi opere, ci de transformare a acestora în sentimente,
atitudini şi comportament uman); normativă (internalizarea normelor şi formarea dimensiunii caracteriale şi
axiologic şi voluntar executoriu în a împlini solidaritate); comunicativă (împărtăşirea şi transmiterea prin
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mijloace simbolice şi asimilarea de sensuri, a modelelor normative între membrii unui grup) şi funcţională
(interdependenţa de aşteptări şi acte manifestate rezultate la un stadiu primar, fundamental din diviziunea
muncii tot mai diversificată şi tot mai complexă azi); situaţia individului în realitatea obiectivă este declinată
de procesul complex socio-istoric şi este un produs al societăţii şi al propriei deveniri.
Un scurt traseu al realizării unei fapte solidare presupune intersectarea următoarelor elemente:
dorinţa înfăptuirii actului solidar (moştenire genetică, educaţie, convingere religioasă), determinarea
motivaţională (religioasă, psihologică, respect), posibilitatea materială (mijloace financiare sau materiale),
existenţa beneficiarului (individ sau grup). Iată câteva forme de manifestare a solidarităţii:
Forma de manifestare a solidarităţii

Caracterul valorii

Atitudini şi manifestări pozitive faţă de politicile şi Valoare socială a unităţii societăţii/comunităţii.
acţiunile prosolidare din societate/comunitate.

Valoare fundamentală în realizarea prosocialităţii.

Promovarea unor argumente opuse faţă de acţiunile Valoare argumentativă.
care manifestă dezinteres faţă de cei din jur.
Opoziţia faţă de orice formă de risipă şi proastă Valoare

economică

a

bunurilor

gestionare a banului public.

bunurilor statului sau ale comunităţii.

Sustragerea de la obligaţiile sociale.

Valoare morală.

Neîmplinirea datoriilor familiale.

Valoare morală şi educativă.

Stoparea apologiilor referitoare la individualism.

Valori pacifiste şi sociale.

comune,

ale

Respectarea normelor de conduită etică şi morală în Valori şi principii morale, fapte şi comportamente
relaţiile sociale, respectarea principiilor echităţii, cărora li se acordă o apreciere socială pozitivă şi care
dreptăţii sociale şi a drepturilor comune.

corespund concepţiilor de bine şi moral.

Încălcarea normelor de drept..

Valori economice şi morale.

Printre indicatorii principali care redau starea de solidaritate într-o societate, enumerăm:
o Iniţierea, promovarea şi susţinerea de politici sociale solidare la nivel naţional sau comunitar,
o Politici specifice de susţinere a categoriilor sociale considerate defavorizate sau vulnerabile,
o Politici specifice de susţinere a familiei şi copiilor aflaţi în dificultate,
o Sprijinirea diverselor componente ale societăţii civile care derulează proiecte şi acţiuni cu caracter
solidar, destinat unei nevoi sociale,
o Faptele de corupţie, risipă, proastă gestionare şi deturnări de fonduri destinate servicilor publice (sociale),
o Starea de disciplină din economie, din educaţie şi în sistemul de valori naţionale.
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2. Structura lucrării
Lucrarea este redactată în patru mari părţi (concluziile constituind o parte separată), care cuprind un
număr de treizeci şi cinci de capitole şi subcapitole în care am urmărit o anumită succesiune.
În prima parte a lucrării am prezentat formele antice de manifestare, momentele de răscruce în
decursul istoriei, transformările suferite şi cerinţele studiului interdisciplinar al acestei aspiraţii umane.
Solidaritatea datează de la începutul umanităţii şi a avut la bază identitatea comună şi sentimentul de
apartenenţă la aceeaşi comunitate sau familie. Aspiraţia de solidaritate a existat înainte ca termenul să apară
pe scară largă şi a evoluat spre semnificaţiile actuale. Ideea de solidaritate este considerată o aplicare a
valorilor morale, creştine şi umaniste. Încă din antichitate, solidaritatea a îmbrăcat diferite forme: prietenie,
ajutor, devotament, ataşament, sprijin, altruism, caritate.
Filantropia şi solidaritatea antică (egipteană, a vechilor evrei, greacă, romană) avea multe sensuri:
primul sens se referea la politeţe, curtoazie, bunătate, generozitate - acte potrivite unei fiinţe civilizate şi
culte. Al doilea sens se referea la respectul unui cetăţean faţă de egalii săi, grija societăţii faţă de orfani,
bătrâni, bolnavi şi străini. Al treilea sens se referea la mila faţă de om, ajutorul pentru cei aflaţi în orice formă
de dificultate. Solidaritatea şi filantropia epocii erau virtuţi apreciate de cetăţeanul de rând.
Solidaritatea nou-testamentară continuă formele de manifestare prezentate anterior şi dă acestora o
semnificaţie nouă: jertfa creştină, slujirea lui Dumnezeu, căci „Fiul omului nu a venit să I se slujească, ci ca
El să slujească” (Marcu 10, 45). Raportul dintre creştin şi semenul lui era definitoriu în comunitatea creştină
şi avea ca finalitate Judecata de Apoi. Temeiurile de sprijinire a semenilor sunt omniprezente în Sfânta
Scriptură: (a) Întruparea Cuvântului, fapt divin destinat salvării lumii, (b) spălarea picioarelor ca paradigmă
a slujirii, (c) faptele milei trupeşti ca şi criterii ale judecăţii finale, prin faptul că substanţa slujirii este iubirea,
după cum tot iubirea este expresia solidarităţii şi unităţii, (d) propovăduirea noii religii ca expresie a iubirii
şi slujirii aproapelui, (e) relaţia dragoste-slujire şi îndemnul la milostenie.
Trecând direct spre epoca modernă, putem spune că un prim moment important este generalizarea
conceptului de solidaritate. Acesta şi-a găsit un drum propriu în discursul academic şi ştiinţific prin opera lui
Auguste Comte. Acesta foloseşte conceptul în cauză, pentru a descrie interdependenţa1 socială şi economică.
Al doilea moment important este legat de teoria referitoare la solidaritate a lui Durkheim. Cea mai faimoasă
şi probabil cea mai citată lucrare în sociologia clasică, despre solidaritate, este cea a filosofului şi
sociologului francez Emile Durkheim, intitulată „Diviziunea muncii sociale”. El „distinge aici două tipuri de
solidaritate: una mecanică şi una organică”2. Prima este prezentă în societatea tradiţională, iar a doua este
1

Schmelter, J., 1991, Solidarität: Die Entwicklungsgeschichte eines sozialetischen Schlüsselbegriffs, München, University of
München, p. 17.
2
Durkheim, E., 1964/2001, Diviziunea muncii sociale, Editura Albatros, Bucureşti, p. 80.
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prezentă în societatea modernă. Al treilea moment important este reprezentat de teoria lui Karl Marx, care
prevede o solidaritate realizată prin lupta de clasă. După anul 1789, termenul de solidaritate este folosit în
trei sensuri conform prezentării profesorului Stjernø, Steinar:
În discursul politic, termenul de solidaritate a fost preluat la mijlocul secolului al XIX-lea şi apoi s-a
regăsit în programul fiecărui partid politic. S-au născut trei teorii politice: (a) teoria marxist-leninistă despre
solidaritate, care are la bază recunoaşterea intereselor de clasă şi de comunitate între muncitori. Scopul
folosirii solidarităţii este realizarea intereselor de clasă prin mijloace revoluţionare. În acest context,
solidaritatea este un concept închis, destinat doar clasei muncitoare. (b) Teoria social-democrată despre
solidaritate care are la bază o largă definiţie a intereselor. Interesele clasei muncitoare sunt interesele şi altor
clase sociale şi a altor grupuri. Avem aici un element moral-etic care fundamentează solidaritatea. Scopul
acţiunilor solidare este, în concepţia social-democrată, acela de a efectua reforme pentru a crea o societate
democrată şi socialistă. (c) Creştin-democraţia, care îmbină elemente din cele două teorii anterioare,
alăturându-le învăţăturii creştine.
În discursul eticii creştine, abordarea ideii de solidaritate cunoaşte foarte multe etape. Primul mileniu
creştin a văzut solidaritatea în caritate, în grija şi iubirea faţă de semen; în crearea de instituţii de binefacere.
După Marea Schismă din anul 1054, în cadrul Bisericii Romano-Catolice şi în cadrul Bisericilor ortodoxe
naţionale au apărut idei noi. Pe de-o parte s-au păstrat vechile forme de manifestare ale solidarităţii, pe de
altă parte bisericile creştine s-au implicat şi în alte forme de solidaritate: investiţii în economia socială,
orientarea spre Lumea a Treia, (în Biserica Romano Catolică), dezvoltarea învăţământului teologico-social,
crearea de spitale. Odată cu apariţia protestantismului, şi ideea de solidaritate a cunoscut o transformare.
Biserica Protestantă a preluat unele idei sociale din cadrul învăţăturii catolice, dar învăţătura protestantă
orientată spre sola fide şi sola biblia a determinat în interiorul anumitor culte creştine ca avântul solidarităţii
să fie în regres. Astăzi toate curentele creştine susţin şi militează pentru dezvoltarea ideii de solidaritate.
În cadrul ştiinţelor socio-uman, conceptul de solidaritate este analizat şi cercetat interdisciplinar,
pluridisciplinar, transdisciplinar. Ideea de solidaritate a avut abordări diverse în cadrul filosofiei,
(antropologie filosofică, filosofia morală şi etică, filosofia socială şi politică), în sociologie, în teologie, în
psihologia socială, în asistenţa socială. Solidaritatea este un subiect abordat şi prin prisma altor ştiinţe exacte
precum economia şi matematica, statistica, ştiinţa calităţii vieţii.
Una din consecinţele solidarităţii este îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru clasele sociale inferioare.
Solidaritatea clasei muncitoare este văzută ca unul dintre motivele creării statului asistenţial. Dacă ne referim
la factorii interni, cauzatori ai acestui tip de stat, atunci am reţinut îndeosebi două teorii: teoria
industrializării şi teoria modernizării. Teoriei industrializării a apărut ca un răspuns la fenomenul
industrializării, factorii socio-economici ieşind astfel în evidenţă. Industrializarea a avut o serie lungă de
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consecinţe şi urmări, dintre care merită reţinute: strămutarea forţei de muncă de la sat la oraş, urbanizarea,
creşterea clasei de mijloc, forţă de muncă educată, schimbarea modelelor de viaţă în familie şi în comunitate.
Teoria modernizării pare o variantă politizată a teoriei industrializării. Lumea modernă a cunoscut şi este
considerată consecinţa a două schimbări revoluţionare: revoluţia industrială şi revoluţia politică, acestea
transformând membrii societăţii din subiecţi în cetăţeni. Modernitatea, prin extinderea treptată a cetăţeniei, a
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti a avut ca şi consecinţă apariţia statului bunăstării. „În prezent există în
Europa trei modele de stat al bunăstării”3. Caracteristicile specifice acestor modele, pe scurt, sunt
următoarele:


modelul statului minimal al bunăstării, regăsit în ţări în care liberalismul este tradiţional şi se

caracterizează prin sprijinirea celor mai săraci dintre săraci, pornind de la ideea că economia de piaţă şi
familia sunt furnizorii bunăstării pentru individ.


modelul statului ca realizare – performanţă industrială, regăsit în special în Germania. Aici se

încearcă satisfacerea nevoilor în funcţie de merit, iar bunăstarea este subordonată structurii şi eficienţei
economice. Munca şi valoarea ocupă locurile primordiale în cadrul redistribuirii resurselor.


modelul statului instituţional redistributiv al bunăstării (universalist), regăsit în nordul continentului

şi caracterizat prin asigurarea unor servicii universale în afara pieţei, în funcţie de nevoi. Statul se ocupă de
reducerea inegalităţilor sociale, universalizarea serviciilor sociale, combaterea sărăciei, fiscalitate ridicată, în
scopul asigurării pentru toate categoriile de populaţie a unui trai minimal, decent şi la standarde ridicate.
Partea a doua a lucrării prezintă abordări filosofice ale solidarităţii în special în Europa, după
Revoluţia Franceză şi până în prezent. Teoriile unor mari gânditori precum: Georg Wilhelm Fiederick Hegel,
Auguste Comte, Karl Marx, Emile Durkheime, Max Weber, Richard Rorty, Jürgen Habermas sunt prezente.
Punctul de plecare al acestei parti este Revoluţia Franceză din anul 1789. Precursorul solidarităţii este
conceptul de fraternitate sau frăţietate, termen care se referă la relaţiile din interiorul unei familii, sau relaţii
care sunt extinse ocazional prin asocieri voluntare în interiorul unui grup. În prima jumătate a secolului al
XIX-lea, filosofii francezi şi europeni dezbat neliniştile sociale şi politice şi trezesc noi revoluţii. În aceeaşi
perioadă se dezvoltă capitalismul şi creşte influenţa liberalismului. Apare astfel în Europa o combinaţie de
idei între drepturile omului, libertăţi, alături de ideea de coeziune şi comunitate. Solidaritatea a fost văzută ca
o soluţie. Tot acum apare marxismul care domină mişcarea muncitorească, iar solidaritatea a fost adaptată la
nevoia de coeziune şi unitate a clasei muncitoare şi a mişcării muncitoreşti.
Printre primii filosofi care au abordat pe larg ideea de solidaritate este Charles Fourier, care identifică
patru sensuri: primul sens face referire la asigurare, fiind moştenitorul codului napoleonean, accentuând şi
responsabilitatea comună a unui grup de a plăti debitele şi asigurările; al doilea sens se referă la modul de
3

Lazăr , Florin, 2010, Introducere în politici sociale comparate, Editura Polirom, Iaşi, p. 86.
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împărţire şi de utilizare a resurselor faţă de cei aflaţi în nevoie; al treilea sens se referă la un sentiment care
se găseşte în comunităţi: solidaritatea socială şi solidaritatea colectivă. Aceste ultime două sensuri au
conotaţie în conceptul de solidaritate din zilele noastre. Fourier dă startul folosirii conceptului în sens
marxist. Al patrulea sens se referă la propunerea lui Fourrier de a asigura un venit minim pentru orice
familie, necesar unui trai decent. Acest sens se referă la statul bunăstării, având accepţiunea din zilele
noastre. Pierre Leroux continuă dezbaterea filosofică privind solidaritatea iniţiată de Fourier şi asociază
socialismului ideea de solidaritate. Socialismul este în fapt o mai bună organizare a societăţii iar solidaritatea
întăreşte această organizare. Conceptul de solidaritate a lui Leroux este mai mult social decât politic. El nu
consideră că solidaritatea ar trebui să constituie un drept în sine, ci o atitudine pozitivă iniţiată de comunitate.
Hegel consideră că solidaritatea nu se realizează între anonimi. Un individ nu poate fi solidar cu
celălalt dacă nu există sentimente (reciproce), participative, motivaţionale, subiectiviste, atitudini şi orientări
comune, apartenenţă la aceaşi comunitate sau societate. Solidaritatea este un termen cheie de rezolvare a
problemelor dintr-o societate. Ea presupune sentimente pozitive, afecţiune, simpatie şi dragoste. Acest tip de
relaţie interpersonală are rezultate benefice, aşa cum observa şi Marx mai târziu, cel mai important fiind
acela că poate pune capăt – prin revoluţie - condiţiilor sociale precare în comunităţile sărace. Prin urmare,
solidaritatea poate aduce pace. Solidaritatea hegeliană este solidaritatea idealismului german, al cărui
reprezentant, fără egal, este Hegel. Însuşi idealismul lui Hegel este caracterizat prin solidaritate. Elementele
care îl compun sunt solidare, precum şi mişcarea dialectică care leagă aceste elemente. Un exemplu în acest
sens poate fi considerat imaginea prin care Hegel prezintă dialectica în lucrarea Fenomenologia Spiritului:
dansul este adresat tuturor, fiecare dansator nu poate face mişcări individualiste ci alături de ceilalţi membri.
Orice tendinţă de separare, de ieşire din cadrul acestui dans este oprită rapid şi reintegrată în acelaşi dans
comun. Omul solidar hegelian este omul unit şi omul asociat cu cetăţenii din comunitatea lui, umanitatea se
manifestă şi se valorizează prin raportarea la concetăţeanul de lângă el. Solidaritatea şi uniunea solidară
hegeliană sunt capabile să suprime şi să înlăture individualismul asocial, etatismul nepăsător faţă de cetăţean,
iresponsabilitatea şi nepăsarea umană.
Auguste Comte are un mare merit în ceea ce priveşte ideea de solidaritate: este primul care introduce
solidaritatea în sociologie, ca sistem teoretic. August Comte se raportează la solidaritate prin prisma
dezvoltării societăţii umane şi a conştientizării interdependenţei rezultate din diviziunea muncii sociale.
Solidaritatea ca şi interdependenţă, începe încă din familie şi creşte în momentul în care individul părăseşte
familia şi intră în „întregul speciei umane” prin dezvoltarea economică şi socială. Acest proces de dezvoltare
pe plan social, economic şi educaţional poate genera sentimente de generozitate, altruism, asociere şi unitate
umană. Toate acestea vor avea ca şi consecinţă crearea, dezvoltarea şi orientarea prosolidară a indivizilor.
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Comte a fost primul care „a dezbătut mecanismele şi conceptele integratoare”4, care sunt legate de
ideea de solidaritate. În acest sens, el identifică patru mecanisme. Primul mecanism poate fi întruchipat de
diferitele roluri avute de femei. El propune trei roluri în societate: activităţi intelectuale, afecţiuni morale,
activităţi practice. După Comte, femeile îndeplinesc şi ele trei roluri: fiică, soţie, mamă. Al doilea mecanism
integrator este interdependenţa noastră faţă de trecut, care dezvoltă obligaţii ce ne fac şi mai interdependenţi
în organizarea socială. Suntem dependenţi faţă de trecut prin experienţe şi resurse şi faţă de prezent, prin
producerea de bunuri şi servicii. Comte direcţionează atenţia spre două aspecte ale diviziunii muncii: (a) el
crede că diviziunea muncii este o expresie a solidarităţii umane, (b) el consideră că dezvoltarea industriei a
dus la dezorganizare. Al treilea mecanism integrator este timpul, care înconjoară realitatea umană în
permanenţă. Timpul este elementul de legătură între generaţii, el face posibilă transmiterea experienţelor
colective şi a resurselor spre noile generaţii. Al patrulea mecanism integrator este continuitatea. Specia
umană este continuă prin comunicarea intergeneraţională. Societatea umană este caracterizată prin frontiere
subiective şi continuitate între generaţii.
Solidaritatea marxistă aduce cel puţin două elemente noi în raport cu teoriile anterioare: (a)
solidaritatea este imposibilă în capitalism, de aceea ea trebuie să devină, prin lupta de clasă, fără graniţe
adică internaţională, adresată tuturor muncitorilor. Această idee atrage după sine şi chemarea la revoltă
pentru înlocuirea sistemului capitalist. (b) solidaritatea reală, deplină nu se poate realiza decât prin
schimbarea sistemului social. Organizarea politică şi socială a statului se va schimba prin revoluţie şi noua
orânduire va instaura solidaritatea. Prin solidaritate se face apel la bunăstare materială, la egalitate, la
coeziune, la participare colectivă, la acţiuni politice şi sociale. Adevărata contribuţie teoretică a lui Marx nu
se referă la ceea ce a scris el ci mai degrabă la interpretările emergente realizate după moartea lui. Se disting
şi aici două interpretări. Prima se referă la concepţia de relaţionare între structura socială şi solidaritate, iar în
acest caz solidaritatea este contingentă în raport cu economia şi structura societăţii. A doua interpretare este
aceea că solidaritatea este rezultatul unor forme specifice ale politicilor sociale practice. Aceste două idei au
rămas ca şi teme de cercetare pentru urmaşii lui Marx.
Unul din marile merite ale lui Durkheim este realizarea unei diferenţieri a tipurilor de solidaritate. Pe
prima Durkheim o numeşte mecanică, iar pe a doua o numeşte organică. Important este că cele două forme
ale solidarităţii nu există una fără alta în orice stat echilibrat. Prin diviziunea muncii, fiecare individ a devenit
mai individualist. Diviziunea muncii este un element care întăreşte societatea. Durkheim caracterizează
înlocuirea solidarităţii mecanice de către cea organică ca fiind o „lege a istoriei”. Solidaritatea mecanică este
strâns legată de „ansamblul credinţelor şi sentimentelor comune majorităţii membrilor din aceeaşi societate,
care formează un sistem determinat, care are viaţa sa proprie şi care poate fi numit conştiinţă colectivă sau
4

Stjernø, S., 2005, Solidarity in Europe – The History of an Idea, Cambridge, Cambridge University Press, p. 30.
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comună”5. În baza acestei conştiinţe comune se poate accepta practica şi moştenirile diferitelor tradiţii şi
crezuri comune într-o comunitate. Solidaritatea organică se referă la interdependenţa factuală în societatea
modernă unde ocupaţia diferenţiată crează interdependenţe între activităţile diferitelor produse. El elaborează
un indicator obiectiv al trecerii de la un tip de societate la celălalt. Acest indicator este tipul de drept care
caracterizează fiecare societate. Solidarităţii mecanice, bazate pe similitudinea indivizilor îi corespunde
dreptul şi nevoia organică care-i leagă pe indivizi.
Doctrina (utopică) a lui Bourgeois referitoare la solidaritate este următoarea: statul are datoria de a
veghea asupra oamenilor, de a asigura ordinea publică şi securitatea la care participă toţi cetăţenii. Ideea de
solidaritate este omnniprezentă şi se defineşte ca: „o relaţie necesară între două sau mai multe acte
economice”6. Ea este un fapt de o importaţă capitală în ştiinţele umane căci ea ţine de viaţă, ea este în strânsă
legătură cu dreptul social, care dă tuturor dreptul la viaţă. Când vorbeşte despre solidaritate, Bourgeois se
referă la: (1) solidaritatea ca şi condiţie de viaţă, căci oamenii trăiesc în solidaritate naturală care nu ţine de
voinţa omului (interdependenţă), (2) solidaritatea ca şi condiţie a progresului, căci societatea se poate
dezvolta doar prin libertatea individului, iar pentru a avea libertatea este nevoie şi de solidaritate (diviziunea
muncii), (3) solidaritatea înseamnă ordine, căci omul doreşte dreptate (egalitatea valorii sociale).
Momentul Max Weber în evoluţia aspiraţiei de solidaritate poate fi prezentat ca o evoluţie de la
comunitate spre societate sau naţiune. Analizând opera weberienă, „putem vorbi de o solidaritate
naţională”7. Aceasta rezultă din dezvoltarea societăţii şi se poate impune prin progresul industrial şi social.
Adăgăm aici şi trezirea accentuată a ideii de naţiune (mai ales în Europa centrală şi răsăriteană) şi dorinţa de
independenţă statală. Tot acum este momentul când lumea catolică europeană are în faţă provocarea
accentuată a ideilor protestante reformiste. După Max Weber şi după cele două războie mondiale, Europa a
considerat solidaritatea ca modalitate de combatere a sărăciei, de susţinere a politicilor sociale procoezive şi
incluzive. Ideea de solidaritatea europeană postbelică (la nivel social şi politic) a avut la bază trei elemente:
(a) În Franţa se naşte securitatea socială, instituită imediat după război, într-o perioadă favorabilă
forţelor politice de stânga şi organizaţiilor muncitoreşti. Securitatea socială părea un semn de progres social.
În Marea Britanie, William Beveridge publică un plan de securitate socială în scopul eliberării omului de
nevoie, prin redistribuirea bunurilor naţionale prin asigurări şi prestaţii sociale. În urma acestui plan se iau
două măsuri: generalizarea totală a sistemului de protecţie în cadrul unui serviciu public şi crearea unui
sistem naţional de sănătate gratuit sub responsabilitatea statului.
(b) Reducerea progresivă a carităţii, care constituia până atunci principala formă de intervenţie
socială în direcţia sprijinului către cei săraci.
5

Durkheim, E., 2001, Diviziunea muncii sociale, p. 97.
Ibidem, p. 44.
7
H.H. Gerth and C. Wright Mills, 2005, „From Max Weber - essays in sociology”, new edition, Abingdon, Oxon, p.173.
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(c) Cetăţenia socială şi ideea fundamentală după care individul adult are drepturi ca cetăţean, inclusiv
de a beneficia de o protecţie socială.
Solidaritatea socialistă postbelică est europeană a avut la bază teoria marxist-leninistă. Formele de
solidaritate importante în relaţia stat-cetăţean în societatea socialistă sunt următoarele: accesul facil la
educaţie, la serviciile de sănătate, sprijinul masiv al statului în identificarea locurilor de muncă, sprijinul
statului în dobândirea unei locuinţe. În viaţa cotidiană, acest lucru se putea observa prin faptul că nu existau
şomeri, locuinţele construite erau date în folosinţă tinerilor sau celor în nevoie, şcoala era obligatorie,
alfabetizarea a fost prioritate a guvernelor, iar obţinerea unei calificări însemna asigurarea locului de muncă.
În perioada ultimelor trei decenii se remarcă două teorii filosofice majore: una aparţinând lui Richard
Rorty, iar cealaltă aparţinând lui Jürgen Habermas. Rorty vede solidaritatea migrând de la noi spre ei, în
latura publică. Rorty consideră că literatura promovează mai mult solidaritatea umană decât filosofia. Poziţia
lui este incompatibilă cu atitudinea universalistă. Ea nu este incompatibilă cu imperativul de a încerca sensul
cuvântului noi, la cei care făceau parte din ei. El propune o viziune a progresului moral care merge în direcţia
solidarităţii umane. Solidaritatea rortyană decurge din asemănări sau neasemănări care se izbesc ca
proeminente şi fiecare din aceste proeminenţe este o funcţie a unui vocabular contingent din punct de vedere
istoric. Poziţia lui Rorty nu este incompatibilă cu imperativul de a încerca să extindem sensul atribuit
cuvântului noi atribuit oamenilor consideraţi anterior drept ei.
Viziunea lui Rorty propune existenţa a ceva de felul „progresului moral, iar acest progres reprezintă
direcţia unei mai mari solidarităţi umane. Dar acea solidaritate nu este considerată drept o recunoaştere a
unui sine central, esenţa umană în toate fiinţele umane. Mai degrabă, este considerată ca abilitate de a
vedea tot mai multe diferenţe tradiţionale ca neimportante, atunci când sunt comparate cu apropierile în
ceea ce priveşte durerea şi umilinţa - capacitatea de a te gândi la oameni extreme de diferiţi faţă de noi
înşine ca fiind incluşi în domeniul lui noi”8. Rorty caracterizează solidaritatea ca identificare cu “umanitatea
în sine”. Ea este şi o îndoială de sine îndulcită, în mod gradat, de-a lungul ultimelor secole, de locuitorii
statelor democratice, îndoială care se referă la propria lor sensibilitate faţă de suferinţa şi umilirea altora,
îndoiala că aranjamentele instituţionale prezente sunt adecvate pentru a face faţă acestei dureri şi umilinţe,
precum şi curiozitatea cu privire la alternativele posibile.
„Solidaritatea europeană a prezentului este considerată de Habermas solidaritate abstractă”9,
expresie motivată prin lipsa fundamentelor unei identităţi colective europene. Ea nu trebuie să fie concepută
ca un adaos la o descendenţă “etnică” sau la o comunitate de destin pre-politic, nici “pre-formată” de o
origine transcendentă, cu o limbă şi o istorie comună: ea nu este un dat, ea este o construcţie, este o
consecinţă, este o rezultantă a unei dinamici relaţionale şi deliberative a cetăţenilor. Crearea unei societăţi
8
9

Rorty, R., 1989, Contingenţă, Ironie, Solidaritate, Editura All Educaţional, Bucureşti, p. 300.
http://www.ledevoir.com, accesat la data de 25.11.2012.
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europene noi ar fi completată de existenţa sentimentului de solidaritate, care ar avea valenţe noi: „o
solidaritate mijlocită juridic, o solidaritate între străini”, această formă de solidaritate s-ar putea transforma
într-un vis filosofic sau într-o utopie realistă. Solidaritatea trebuie în permanenţă să se raporteze la
democraţie, la libertate şi la dreptate. Democraţia trebuie să reflecte sistemul socio-politic care guvernează
naţiunea, iar în democraţie cetăţenii sunt supuşi legilor pe care ei-înşişi le-au dat prin procesul democratic.
Acest proces are forţa lui legitimativă, pe de-o parte a incluziunii tuturor cetăţenilor faţă de decizia politică,
iar pe de altă parte a cuplajului deciziilor majorităţii în faţa formării deliberative a opiniei. Astfel, o societate
civilă, politic organizată, poate acţiona asupra ei-însăşi într-un mod legitim, având în vedere interesul general
al societăţii. Solidaritatea este emanată de societate şi impusă de aceeaşi societate.
Conceptul de solidaritate în Uniunea Europeană este cel puţin la nivel scriptic şi declarativ foarte
prezent, reprezentând un pilon de bază şi un mod de manifestare în acest conglomerat de state. Ideea se
regăseşte în Articolul I-43 din Constituţia Europeană, purtând denumirea Clauza de solidaritate.
Solidaritatea europeană se manifestă, conform tratatelor de aderare şi în privinţa securităţii sociale şi
asistenţei sociale (Articolul II-94). Ideea de solidaritate se regăseşte în documentele fundamentale ale
Uniunii în expresii precum Europa socială, Europa incluzivă sau Europa pentru toţi, sub forma politicilor
sociale, regionale, sau chiar agricole, încă de la fondarea acestei uniuni. Există la dispoziţia statelor membre
ale uniunii şi nu numai, Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene (EUSF) apărut în anul 2002, ca un nou
instrument financiar, ca urmare a calamităţilor devastatoare din Europa Centrală.
Multe teorii filosofice (în frunte cu cea a lui Habermas) consideră că în Europa prezentului
solidaritatea este precară. Afirmaţia are la bază următoarele elemente: fundamentul solidarităţii, adică
motivaţia şi acţiunea specifică în sensul conceptului de solidaritate, fragmentarea clasei muncitoare,
comparată cu o destructurare a colectivităţilor; apariţia clasei de mijloc în cadrul societăţii capitaliste;
individualismul uman (ca şi element de analiză a solidarităţii) care are ca finalitate dorinţa de a acapara cât
mai multe valori materiale; consumerismul care trebuie văzut ca o folosire excesivă a resurselor naturale şi
materiale; relaţia precară dintre statul asistenţial şi solidaritate care are ca şi finalitate slăbirea solidarităţii.
Partea a treia a lucrării prezintă ideea de solidaritate prin prisma momentelor majore petrecute în
istoria şi filosofia creştină: apariţia creştinismului, doctrina creştină nou-testamentară şi patristică, separarea
religioasă între est şi vest prin Marea Schismă (1054), apariţia doctrinei protestante. Fundamentele biblice
ale solidarităţii creştine sunt următoarele: originea comună a tuturor oamenilor (Facere 2, 18), lumea ca loc
de viaţă al tuturor oamenilor (Facere 2, 7), universalitatea chemării la mântuire (Matei 5, 48), unitatea în
Hristos (Ioan 15, 4-5), Dumnezeu a creat Pământul spre folosinţă comună, păcatul însă a dus la crearea
proprietăţii private, a individualismului şi a egoismului, firea umană şi viaţa cotidiană a oamenilor ne arată
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drumul spre iubirea aproapelui, a iubi pe aproapele înseamnă de fapt a iubi pe Dumnezeu, milostenia este o
condiţie a desăvârşirii, milostenia este un criteriu de judecată.
Solidaritatea biblică are valori multiple:
 solidaritatea este condiţia fundamentală a vieţii generale a progresului, a bunăstării oamenilor şi a
fericirii lor, creştinismul a moştenit această concepţie de la generaţiile anterioare lui, dar a accentuat-o mai
ales din fapta şi ideea sa esenţială, soteriologică, a iubirii lui Dumnezeu pentru oameni;
 solidaritatea divină depăşeşte solidaritatea umană: Fiul lui Dumnezeu se întrupează, moare şi învie
pentru oameni pentru a-i face şi pe ei părtaşi vieţii veşnice;
 solidaritatea, dragostea, libertatea sunt valori fundamentale pe care omul le primeşte prin Întruparea
Logosului, fapt ce deschide perspectiva spre universalism pancosmic;
 actul de solidaritate hristică între oameni se realizeză la nivelul sfinţeniei, al bunătăţii, al dăruirii pe
sine până la jertfă, al dragostei curate fără rezerve;
 etosul solidarităţii merge pînă la organizarea unei vieţi de obşte.
Aspectele şi exemplele solidarităţii umane în Noul Testament sunt multiple:
 slujirea unora faţă de alţii (Ioan 13, 35), criteriul care stă la bază fiind aproapele (Ioan 13, 34);
 iubirea cu fapta (I Ioan 13, 8);
 iubirea ca împlinire a legii (Romani 13,10);
 iubirea frăţească (I Tes 3,12; Evrei 13,1);
 pilda samarineanului milostiv (Luca, capitolul 10);
 Hristos a fost solidar cu toţi oamenii (Matei 9, 35; Luca 12,33; Luca 19, 8);
 raporturile de dreptate, solidaritate şi frăţietate pot contribui la pacea socială (I Ioan 4, 20);
 Judecata de apoi se va realiza prin prisma solidarităţii şi a iubirii faţă de El (Matei 25, 35);
 prima comunitate creştină din Ierusalim era un model de solidaritate (Fapte 2, 42);
 implicarea în ajutorarea şi susţinerea celorlalţi semeni (Fapte 12, 29);
Preocupările majore ale Sfinţilor Părinţi privind aproapele, în primele secole creştine, se realizează
prin acţiunea comună şi continuă pentru viaţa în comun ca formă ideală de convieţuire, colaborarea în toate
domeniile de activitate ca rod al bunelor relaţii umane, prin întrajutorarea multilaterală. Sfântul Vasile cel
Mare arată încă de la începutul creştinismului că oamenii erau conştienţi de caracteristicile vieţii în
comunitate, printre care solidaritatea: „omul este o vieţuitoare socială, oamenii trebuie să comunice între ei,
ei se ajută unii pe alţii, oamenii dovedesc iubirea unora faţă de alţii prin faptă”10. În primele secole,
solidaritatea în forma asistenţei sociale şi a carităţii a luat un avânt considerabil. Exemplicarea cea mai

10

Studii Teologice - Revista Institutelor Teologice din Patriarhia Română, 1983, nr. 9/10, Tipografia IBMBOR, Bucureşti, p. 663.
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elocventă este Vasiliada, sau instituţia de solidaritate a Sfântului Vasile. Motivaţia se regăseşte în porunca lui
Pavel: „să facă binele, să facă fapte bune, să fie darnici, să fie cu inimă largă” (I Timotei 4, 18).
Premizele solidarităţii creştine din punct de vedere teologic sunt următoarele:
(a) solidaritatea umană este purtătoarea unei încărcături plurivalente de intenţii, sentimente, acţiuni dintre
cele mai diverse care se concretizează numai în societatea umană, în comunitatea de indivizi animaţi de
relaţii şi interese commune de viaţă;
(b) a fi solidar înseamnă a fi părtaş la durerile şi bucuriile celorlalţi, a fi alături de ceilalţi semeni;
(c) solidaritatea este un adevărat liant care ne încheagă pe toţi într-o unitate de voinţă, simţire şi acţiune, ea
are la bază sentimente necondiţionate, în deplină libertate, între doi sau mai mulţi indivizi;
(d) solidaritatea voită sau nu a fost o caracteristică prezentă într-o anumită măsură în orice societate, cu
intensităţi variate de la o societate la alta sau de la un grup la altul;
(e) solidaritatea a găsit un loc esenţial în lumea creştină, în special prin învăţătura biblică;
(f) solidaritatea, după învăţătura nou-testamentară este deplină, căci această învăţătură desfinţează barierele
de deosebire dintre oameni, are un caracter universal, desfiinţează criteriile de diferenţiere, desfiinţează
interesele divergente de grup, relaţiile de breaslă, prejudecăţile de ordin etnic, egoismul.
În Ortodoxie, există trei abordări ale relaţiei om-om prin prisma ideii de solidaritate:


Relaţia dintre oameni. Relaţia dintre oameni are două aspecte: unul subiectiv (spiritual) şi

unul obiectiv. Aspectul obiectiv este format de faptele şi acţiunile concrete, în care se manifestă relaţia dintre
oameni. El cuprinde orice formă a vieţii în care două sau mai multe persoane sunt în legătură şi desfăşoară
împreună o acţiune. Aspectul subiectiv sau spiritual care se manifestă prin amintire şi imaginaţie, prin
gânduri şi intenţii şi simţămintele pe care le am faţă de cineva, căci eu îl aduc în mintea mea, îl primesc în
conştiinţa mea. Astfel omul nu este numai un membru al societăţii ci este şi un lăcaş în care el poate aduna
mulţi oameni, purtându-i în suflet. În cele două sensuri de mai sus omul nu este singur niciodată. Relaţia
dintre oameni este una de ataşament, de jertfă, de dragoste. În mod obiectiv, relaţia omului este foarte vastă,
el fiind înconjurat de familie, prieteni, comunitate. În mod subiectiv, sau spiritual relaţia este una mai largă,
ea raportându-se la persoanele cunoscute direct, la cele cunoscute prin auz, sau prin alte forme. Între cele
două aspecte există o relaţie de dependenţă reciprocă. Aspectul subiectiv este rădăcina din care creşte şi se
dezvoltă relaţia obiectivă, a faptei. Aşa cum este aspectul subiectiv aşa va fi şi cel obiectiv: „Omul cel bun
din vistieria cea bună a inimii sale scoate lucruri bune, iar omul cel rău, din visteria inimii sale scoate
lucruri rele” (Luca 6, 45).
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Aprecierea în raport cu legea morală se referă la relaţia om pentru om: are temeiuri puternice

în constituţia naturii psiho-fizice a omului şi în învăţătura dogmatică şi morală creştină. Ea îşi are temeiul
fundamental în relaţia cu alte persoane. Faptele bune sunt alături de har şi credinţă o condiţie principală
pentru mântuirea omului. Toţi oamenii au o origine şi un destin comun (Fapte 17, 26), toţi creştinii sunt fraţi
(Matei 25, 8), relaţia omului cu Dumnezeu întăreşte relaţia oamenilor între ei. Aprecierea în raport cu legea
morală se poate referi la realizarea virtuţii şi a dreptăţii. Omul în viaţa cotidiană trebuie să-şi îndeplinească
virtutea şi obligaţiile sale, relaţia aceasta se consfiinţeşte prin dragoste; dragostea este aşadar legea morală
fundamentală care stabileşte între credincioşi relaţii profunde, vii, esenţiale, şi totalitare (Romani 13, 10),
aceste relaţii pot fi numite relaţia eu-altul, ceea ce presupune o oarecare exclusivitate, însă aceasta dispare
atunci când împreună formăm noi;


Relaţia om pentru om pare a fi greu de pus în practică: intervine egoismul, care înlătură şi

întristează binele, el caută totul şi cât mai mult numai pentru sine, el schimbă relaţia om contra om, adică
lipsa solidarităţii. Relaţia om contra om este tot ce poate fi mai josnic pentru un creştin. Hristos ne cere
tuturor, ca oricând este nevoie, noi să biruim răul cu binele (Romani 12, 17). Există şi o altă relaţie numită
om lângă om, care se manifestă prin nepăsare, reprezentată şi în pilda samariteanului milostiv.
Solidaritatea în Biserica Ortodoxă are la bază fundamente biblice şi patristice. În România,
solidaritatea ortodoxă s-a manifestat sub forma asistenţei sociale, a carităţii, iar după al Doilea Război
Mondial s-a insistat asupra a două doctrine noi: apostolatul social şi dreptatea socială. Apostolatul social
este aşa cum îl prezenta părintele Ioan Coman „lucrarea complexă şi neîncetată a Bisericii de a îndrepta, de
a uni şi de a sfinţi pe credincioşi, atât personal cât şi în comunitate, făcându-i pe cât posibil asemenea cu
Dumnezeu, adică membrii ai imparăţiei cerurilor, în Trupul Unic al lui Hristos”11. Cununa apostolatului
social era dragostea şi tot ce derivă din ea: solidaritatea, bunăvoinţa, răbdarea şi adevărul. Doctrina
„apostolatului social” ca formă de pastoraţie în Biserica Ortodoxă Română a fost iniţiată şi definită de
Patriarhul Justinian: ”oricât de uman şi de vremelnic ar părea caracterul tezelor vieţii pământeşti, Biserica
este obligată să fie prezentă la soluţionarea lor, în virtutea misiunii sale de a se sili să facă mai uşoară
această viaţă fiilor săi, care sunt şi ai lui Dumnezeu”12.
Părintele Stăniloae şi alţi mari teologi români au abordat indirect ideea de solidaritate. Fundamentul
teologic al conceptului o reprezintă dreptatea socială care a fost denaturată de-a lungul vremii. Denaturarea
profundă a dreptăţii în aplicaţia ei în societatea individualistă a avut repercursiuni şi în creştinism.
Adevăratul criteriu al dreptăţii nu poate fi nici ceea ce are un om sau altul la un anumit moment, nici starea
sa socială, ci omul în sine. Şi întrucât omul este egal în esenţa lui, adică omul este frate cu omul, cele
folositoare vieţii omeneşti trebuie puse la dispoziţie tuturor, ca toţi să se bucure frăţeşte de ele, fiind desigur,
11
12
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cu toţii obligaţi să muncească. Memorabile sunt ideile de solidaritate ale Părintelui Stăniloae, prin care el
leagă conceptul de solidaritate umană de solidaritatea divină. Omul este restaurat prin venirea lui Hristos
este răscumpărat şi are din nou acces la viaţa veşnică şi fericire. În ideea de solidaritate, putem vedea şi
legătura dintre istorie, cultură şi credinţa creştină românească, dintre termenii laici şi cei religioşi.
În Biserica Catolică, după Revoluţia Franceză există şase enciclice care abordează solidaritatea. Cele
mai importante sunt: enciclica „Rerum Novarum, din anul 1891, când Papa Leon al XIII-lea consideră că este
nevoie de schimbare care să aducă o redirijare a beneficiilor fiecăruia. Conceptele cheie ale acestei enciclici
au fost fraternitate şi dragoste frăţească. Următoarea enciclică este „Quadragesimo Anno”, din anul 1931,
care reia temele lui Leon discutate cu patruzeci de ani înainte. Enciclica condamnă nesăbuinţa şi competiţia
fără sfârşit între indivizi, ceea ce duce la dezvoltarea capitalismului.
În anul 1938, Papa Pius al XI lea publică enciclica „Firmissimum” în care el acceptă faptul că
rezistenţa şi rebeliunea sunt justificate în anumite situaţii extreme. Vor mai trece ani buni până când
conceptul de solidaritatea se va regăsi deplin în enciclicele papale, deşi în catolicismul german ajunge mai
devreme. În anul 1961, în enciclica Papei Ioan al XXIII lea, intitulată „Mater et magistra” apare pentru
prima dată termenul de solidaritate. În această enciclică, Papa îndeamnă guvernele să recurgă la solidaritate
faţă de cei săraci, faţă de inegalităţile din societate şi din lume: solidaritatea pe care Hristos ne învaţă s-o
dăruim, ne arată că naţiunile trebuie să dea ajutor concret tuturor celor nevoiaşi, şi nu doar facilităţi, capital
sau oameni, ci acţiunile lor trebuie să aibă ca şi consecinţă reducerea inegalităţilor dintre semeni. O a doua
referire la solidaritate o face referindu-se la integrarea socială: muncitorii şi angajatorii trebuie să respecte
principiile solidarităţii, în organizarea relaţiilor lor reciproce şi să trăiască împreună precum fraţii. Mesajul
enciclicei este clar: compasiunea şi acţiunea colectivă sunt elementele care ar ajuta pe cei săraci şi oropsiţi.
Solidaritatea este necesară pentru a integra diferitele clase în societate. Conflictele trebuie stinse, iar în locul
lor tebuie să se aşeze pacea şi armonia.
Enciclica Papei Ioan al XXIII-lea din anul 1967, intitulată „Populorum Progressio” reprezintă un
mod nou de a dezvolta conceptul de solidaritate. Un capitol întreg din aceasta enciclică a fost dedicat
„Dezvoltării umanităţii prin solidaritate”. Papa foloseşte cuvinte şi expresii prin care este condamnat
rasismul şi propune – în scopul exercitării concrete a solidarităţii - crearea unui fond internaţional pentru
naţiunile sărace. Următorul Papă, Papa Ioan Paul al II-lea, emite enciclica „Laborem exercens” în anul 1981.
Este prima dată când într-o enciclică, teme precum muncitorul şi solidaritatea devin subiecte de dezbatere şi
analiză. El consideră că solidaritatea trebuie să fie prezentă şi chiar ar trebui intensificată acolo unde
degradarea socială este mare, acolo unde există exploatare, sărăcie şi mizerie. Această caracterizare nu
implică neaparat apropierea de doctrina socialistă şi acordul pentru lupta de clasă.
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În protestantism, teoria conceptului de solidaritate are două laturi: învăţaturile lui Martin Luther şi ale
lui Jean Calvin. Aceste două laturi au o viziune foarte diferită în ceea ce priveşte relaţia dintre credinţa
creştină şi angajamentul politic lumesc. Luther propune Doctrina celor două împărăţii iar Biserica
Protestantă propune Doctrina Împărăţiei lui Hristos. Biserica Protestantă a acordat spaţiu puţin conceptului
de solidaritate în comparaţie cu Biserica Catolică. Protestantismul reformat a acordat mai puţină atenţie
politicii decât Lutheranismul. Calvin a văzut lumea ca pe o potenţială „împărăţie a lui Dumnezeu” şi a
îndemnat oamenii să lupte pentru a face o lume plăcută lui Dumnezeu.
Dacă am face un paralelism între teoria solidarităţii în Biserica Catolică şi protestantism am putea
spune că în prima biserică, enciclicele papale sunt definitorii şi suficiente pentru a trata acest subiect, însă nu
acelaşi lucru putem să-l spunem despre a doua biserică. Distincţia lui Luther între cele două tărâmuri, separă
de fapt regulile divine de autoritatea lumească. În ceruri regulile sunt făcute de cuvântul evangheliei iar în
lume aceste reguli sunt făcute de sabie şi legea umană. Deoarece în lumea pământească este prezent şi răul,
guvernele fac legile cu sabia şi vocea proprie. În concepţia lui Luther, lumea este un loc brutal şi violent fiind
asemănător cu ceea ce va descrie Thomas Hobbes peste o sută de ani. Luther credea că guvernele trebuie să
fie supuse în exersarea dreptului politic şi supuse cetăţenilor. Puterea guvernelor ar tebui restrânsă la viaţă şi
proprietate, iar individul nu ar fi obligat să se supună atunci când guvernele vor cere lucruri contrare Sfintei
Scripturi, propriei conştiinţe sau legilor pământeşti. Solidaritatea protestantă s-a orientat foarte mult spre
latura practică şi a fost foarte deschisă cultelor apropiate doctrinar. Solidaritatea catolică s-a orientat în
secolul trecut spre Lumea a Treia, mărindu-şi astfel numărul de credincioşi. Concurenţa religioasă vesteuropeană s-a purtat după al Doilea Război Mondial în Africa şi America de Sud iar după prăbuşirea
socialismului atenţia acestor culte s-a îndreptat şi s-a manifestat şi spre Europa răsăriteană.
Partea a patra a lucrării se referă la formele practice specifice solidarităţii pe care le regăsim în
prezent în viaţa de zi cu zi, expresie (europeană) a manifestării demnităţii umane. Domeniile la care m-am
oprit în acest capitol sunt următoarele: familia şi grupul de prieteni, asistenţa socială, economia, educaţia. În
sensul solidarităţii, asistenţa socială are valori specifice: „(a) demnitate şi valoare umană ca formă supremă
a respectului, (b) justiţia socială, ca latură practică, teoretică şi morală, (c) individualizarea şi comunitatea
ca şi unitate minimală şi maximală a societăţii, (d) activismul social, ca formă activă de responsabilizare
socială, (e) apărarea socială, ca manifestare concretă a solidarităţii şi implicării pentru ajutor, (f)
acceptarea diferenţei semenilor ca semn al unităţii umane. Prin asistenţă socială politicile sociale se referă
la incluziune, coeziune, integrare, nondiscriminare, nonsegregare”13.
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„Solidaritatea în economie poate fi realizată prin trei direcţii”14. Eu enumăr aceste posibilităţi:
(a) să intreprindem solidar, fapt ce se poate concretiza prin recunoaşterea, menţinere şi dezvoltarea
coerenţei între misiunile de preocupare socială şi economică;
(b) să muncim solidar, adică să punem în practică politici care se referă la lupta împotriva sărăciei şi
a excluziunii, prin ameliorarea condiţiilor de lucru ale muncitorilor;
(c) să investim solidar prin unirea fondurilor şi finanţelor destinate economiei sociale, prin
consolidarea şi stabilizarea investiţiilor în economia socială.
Prin educaţie putem milita pentru atingerea obiectivelor solidarităţii, coeziunii sociale şi integrării. Ea
poate realiza aceste deziderate în multe moduri. Să nu uităm că educaţia formală, informală şi nonformală
transformă individul dependent de familie, societate într-unul independent. Valorile învăţate în şcoală şi
familie vor însoţi individul pe parcursul vieţii. Un climat de ambianţă şi bună înţelegere în şcoala este
fundamental. Iar orice dezechilibru al şcolii este perceput ca o problemă la nivelul societăţii. Solidaritatea
reclamă implicarea şcolii, sub diverse forme în scopul atingerii unui climat civilizat şi propice unei vieţi
diverse şi comune. Este nevoie de o corelare a profilului social şi a ofertei educaţionale în scop integrator,
tolerant, solidar. Politicile educaţionale europene actuale sunt direcţionate spre trei priorităţi: educaţia ca
mijloc de solidarizare, integrare, non-discriminare, non-excluziune; educaţia ca mijloc de acceptare şi
promovare a multiculturalităţii; educaţia ca mijloc de însuşire a noţiunilor specifice dobândirii unor calificări
în scopul practicării unor meserii. Educaţia ca mijloc de solidarizare, integrare, non-discriminare şi nonexcluziune este un concept european manifestat pregnant odată cu punerea în practică a altor concepte
europene: unitate, apartenenţă şi solidaritate europeană.
Ultima parte a tezei prezintă concluziile acestei lucrări. Parcurgând diversele teorii trans, pluri şi
interdisciplinare europene putem concluziona că: solidaritatea este o formă de viaţă a umanităţii, o aspiraţie,
un concept, o idee. Pentru mine solidaritatea este o reflexie etică care presupune o bunăvoinţă (o manifestare
şi o acţiune în plan faptic) şi o bunăfacere (mă refer la latura calitativă). Solidaritatea presupune respect,
acţiune, implicare, jertfă, iubire şi dreptate. Solidaritatea nu mă lasă să mă gândesc la rău sau să fac acest rău,
ea este un baromentru care poate influenţa pornirile negative. Solidaritatea este un concept aplicat adesea
fără a fi o reflexie, poate fi o deprindere, dacă ea este practicată des şi poate fi un mod de viaţă. Solidaritatea
este raportarea la ceilalţi, este măsura dragostei şi a bucuriei pentru cei din jur. Ea nu are valoare majoră dacă
este aplicată doar la nivelul familial, sau al grupului de prieteni. Ea are valoare majoră dacă se aplică acolo
unde nu se urmăreşte un interes proriu şi premeditat. Solidaritatea este o aspiraţie, o realitate şi o biruinţă
asupra individualismului şi asupra propriului egoism.
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Accentele de originalitate care m-au preocupat în această lucrare s-au referit la rostul final al lucrării,
la dorinţa de identificare a unor surse pentru contribuţia personală, din care redau pe scurt:
(a) să analizez trecutul, să prezint acţiunile prezentului şi să sugerez posibile evoluţii în viitor în ceea
ce priveşte conceptul de solidaritate;
(b) să reliefez faţetele multiple ale solidarităţii rezultate în urma abordării problemei în cadrul mai
multor discipline şi sensuri: la nivel politic, teologic şi al ştiinţelor sociale;
(c) să evidenţiez rezultate ale cercetării transdisciplinare şi să prezint ideea de solidaritate nu doar
unidimensional sau bidimensional ci multidimensional: economic, educaţional, politic, social; analiza
multidisciplinară cuprinzând date din: filosofie, teologie, sociologie, psihologie, asistenţă socială, economie;
(d) să asigur locul necesar problemei privind influenţa unor evenimente sociale asupra ideii de
solidaritate, dar şi influenţa ideii şi a forţei solidarităţii faţă de evenimentele sociale majore: un exemplu este
constituit de teoria marxistă privind lupta de clasă şi faptul că în anumite condiţii clasa muncitoare a avut
posibilitatea şi forţa să se impună prin unitate şi solidaritate. Această solidaritate a dat încredere şi forţă
clasei muncitoare şi astfel anumite năzuinţe sociale ale oamenilor au putut deveni realitate. Acum situaţia
lumii s-a schimbat şi problema solidarităţii conţine noi întrebări şi căutări.
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