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Rezumat
Viața în detenție. Antropologia cotidianului

Gestionarea defectuoasă a spațiului, profilul persoa-
nelor în detenție, infracțiunea ca criteriu comun, imposi-
bilitatea de a gestiona eficient un număr mare de persoane 
simultan, permit perpetuarea subculturii penitenciare cu 
tradițiile sale, ierarhie deosebită, argou, norme infor-
male, fond informal al deținuților etc. Depăşirea relații-
lor negative dintre straturile informale poate fi realizată 
prin schimbarea orientării valorice a celor care ispăşesc 
pedeapsa. Subcultura penitenciară împarte deținuții în 
categorii informale, stratificarea respectivă din start face 
existența deținuților să se bazeze pe relații de conflict. Is-
păşirea pedepsei se transformă pentru categoriile nepri-
vilegiate într-un stres, însoțit de ostilitate, sentiment de 
inferioritate etc. Deținuții se supun normelor informale 
adoptând gesturi, ținută, expresii, roluri, din teama de 
sancțiuni. Argoul este parte a interacțiunii verbale, rar 
utilizat în scris; presupune prezența informalului, deseori 
nerespectarea sau sfidarea formalului; este un vocabular 
al comunității deținuților care se modifică rapid în cazul 
în care prea multe din el se cunoaşte. Argoul sporeşte co-
eziunea grupului şi separă pe cei din grup de cei aflați în 
afara grupului.

 Cuvinte-cheie: detenție, subcultură penitenciară, 
argou, folclor penitenciar, norme informale.

Резюме
Жизнь в заключении.  

Антропология поседневности
Неправильное управление пространством, про-

филь заключенных, правонарушение как общий кри-
терий, неспособность эффективно управлять боль-
шим количеством людей одновременно – все это ве-
дет к  упрочению тюремной субкультуры с ее тради-
циями, особой иерархией, сленгом, неформальными 
правилами, неформальной стратификацией заклю-
ченных и т. д. Преодоление негативных отношений 
между заключенными может быть достигнуто путем 
изменения ценностной ориентации тех, кто отбы-
вает наказание. Пенитенциарная субкультура делит 
заключенных на неформальные категории, соответ-
ствующая стратификация с самого начала обуслов-
ливает существование задержанных в конфликтных 
отношениях. Отбывание наказания превращается 
для «непривилегированных» категорий заключенных 
в стресс, сопровождающийся враждебностью, чув-
ством неполноценности и т. п. Задержанные, опаса-
ясь мер воздействия, подчиняются неформальным 
нормам, принимая жесты, манеру держать себя, вы-
ражения, роли. Сленг является частью словесного 

взаимодействия, редко используясь в письменной 
форме; он предполагает наличие неформального, ча-
сто несоблюдение формального или пренебрежение 
им; это словарь сообщества заключенных, который 
быстро меняется в том случае, если становится из-
вестным слишком многим. Сленг повышает группо-
вую сплоченность и отделяет тех, кто входит в группу, 
от находящихся вне ее.

Ключевые слова: заключение, тюремная суб-
культура, сленг, пенитенциарный фольклор, нефор-
мальные нормы.

Summary
Life in detention. The anthropology  

of everyday life 
Defective management of space, profile of detainees, 

crime as a common criterion, inability of employees to ma-
nage a large number of people simultaneously, allow the 
perpetuation of the prison subculture with its traditions, 
special hierarchy, slang, informal rules, informal stratificati-
on of detainees, etc. Overcoming the negative relationships 
between the informal layers can be achieved by changing the 
value orientation of those serving the sentence. The peni-
tentiary subculture divides detainees into informal catego-
ries; the respective stratification from the beginning makes 
the existence of detainees to be based on conflict relations. 
Atonement for punishment turns for the underprivileged 
into stress, accompanied by hostility, feelings of inferiority, 
etc. Detainees submit to informal norms by adopting ges-
tures, dress, expressions, roles, for fear of sanctions. Slang 
is part of the verbal interaction, rarely used in writing, in-
volves the presence of the informal, often non-compliance 
or defiance of the formal, it is a vocabulary of the detainee 
community that changes rapidly if too much of it is known. 
Slang enhances group cohesion and separates those in the 
group from those outside the group. 

Key words: detention, prison subculture, slang, peni-
tentiary folklore, informal norms.

Introducere
Detenția unei persoane presupune că acesta este 

plasat într-un mediu în care acceptă un anumit mod 
de trai, gândire, apreciere, comportament, relații in-
terpersonale care sunt în conformitate cu subcultura 
penitenciară. În mediul carceral un element al subcul-
turii este argoul, prin intermediul căruia înțelegem 
celelalte elemente ale subculturii cum sunt stratifica-
rea specifică, normele informale, porecla, tatuajul etc. 

O lucrare sugestivă în studiul vieții în detenție 
îi aparține lui V. M. Anisimcov, „Криминальная 
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субкультура и ее нейтрализация в исправитель-
ных учреждениях России” (1998), în care este 
analizată subcultura criminală existentă în peni-
tenciarele din Rusia, specificul relațiilor informale 
dintre deținuți, elementele subculturii: argoul, tatu-
ajul, poreclele, jocurile etc. V. Sereda, V. Toncoglaz, 
I. Plohotniuc, L. Boliuh în 2002 publică un îndrumar 
„Криминальная субкультура” cu o analiză a nor-
melor informale penitenciare şi a normelor crimina-
le. Lucrarea dată este propusă drept sursă pentru pre-
gătirea teoretică a angajaților din sistemul peniten-
ciar din Republica Moldova. În 2006 apare lucrarea 
„Mediul penitenciar românesc. Cultură şi civilizație 
carcerală” în care sociologul Ș. Bruno prezintă ele-
mentele culturii penitenciare: simbolurile, ritualuri-
le, argoul, etc. în urma realizării a sute de interviuri 
cu deținuți şi membri ai personalului din penitenci-
arele româneşti, precum şi a analizei documentelor, 
lucrărilor publicate în domeniu. În 2018 în Republica 
Moldova a fost realizată o cercetare sociologică de că-
tre A. Gasparyan, G. Slade, J. Van Poecke, V. Zaharia 
a cărei rezultate le regăsim în raportul acestui studiu 
„Baseline Study into Criminal Subculture in Prisons 
in the Republic of Moldova”. Aceşti autori abordea-
ză subiectul vieții în instituțiile penitenciare, relația 
dintre subcultura criminală şi violență, normele in-
formale recunoscute de către angajații şi deținuții din 
instituțiile penitenciare din Republica Moldova etc. 

Scopul principal al cercetării este analiza ele-
mentelor subculturii penitenciare precum argoul, 
stratificarea specifică, tatuajul, fondul comun al deți-
nuților, normele informale etc. În cadrul activității de 
teren am aplicat metoda interviului individual, com-
plementată de metoda observației directe în peniten-
ciarele şi izolatoarele de urmărire penală. O parte de 
interviuri au fost realizate cu deținuți în penitencia-
rele din Republica Moldova: femei şi bărbați, adulți şi 
minori, o altă parte de interviuri individuale a vizat 
grupul persoanelor eliberate din detenție, unii din-
tre care şi-au ispăşit pedeapsa în penitenciarele din 
Rusia. Pentru o comunicare eficientă cu grupul-țintă 
al cercetării, au fost respectate următoarele principii 
etice: acordul informat; protecția bunăstării psiho-
logice; contribuțiile individuale a celor intervievați; 
confidențialitatea răspunsurilor individuale etc.                                                     
Perioada realizării cercetării de teren în instituțiile 
penitenciare este 2014–2019.

Tabel. Categoria de persoane intervievate

Nr. Categoria de intervievați
Genul 

intervie-
vatului

Numărul 
interviu-

rilor

1 Persoane eliberate din peni-
tenciarele din Rusia Bărbați 3

2
Persoane eliberate din pe-
nitenciarele din Republica 
Moldova

Bărbați 6

Femei 5
3 Deținuți minori Bărbați 6

4 Tineri eliberați din peniten-
ciarul pentru minori Bărbați 2

5 Angajați ai penitenciarelor Femei/
Bărbați 14

Realizarea activității de teren a fost însoțită de 
câteva piedici printre care dificultatea de a convinge 
deținuții, persoanele eliberate de a accepta să parti-
cipe la interviu, chiar dacă le-am vorbit despre asi-
gurarea confidențialității. Toți deținuții şi persoanele 
eliberate ne-au spus sau ne-au dat de înțeles că des-
pre viața în penitenciar nu se vorbeşte deoarece este 
interzis de normele informale. Informația relatează 
în primele interviuri a fost greu de înțeles pentru că 
intervievații utilizau multe expresii argotice şi era ne-
cesar de a concretiza cele spuse de către ei etc. Ur-
mătoarele discuții au fost mai uşor de realizat, cu o 
mai mare înțelegere a celor relatate. Majoritatea per-
soanelor eliberate au fost deschise atunci când i-am 
întrebat despre straturile informale şi fondul comun 
al deținuților „obşeac”, însă deținuții intervievați au 
confirmat că este o aşa realitate în penitenciar, fără a 
oferi amănunte. 

Rezultate obținute
Argoul
Celebrul savantul român Iorgu Iordan consideră 

că este necesară diferențierea dintre argoul răufăcă-
torilor (considerat argou propriu zis) şi argoul şcolă-
resc sau milităresc (descrise drept limbaje speciale), 
întrucât ea corespunde unei deosebiri terminologice 
însemnate: pentru limbajul studenților, elevilor, sol-
daților, termenul potrivit este acela de „jargon” sau 
limbaj special, rămânând să se numească argou nu-
mai vorbirea răufăcătorilor. „Cu alte cuvinte, se nu-
meşte argou doar ansamblul faptelor lingvistice al că-
ror semnificație denotă încifrarea voluntară şi care se 
manifestă numai în conversațiile dintre răufăcători. 
Pe aceeaşi linie de interpretare, identitatea jargonului 
este dată fie de lipsa, fie de manifestarea accidentală 
a ocultării semnificațiilor. Atât argoul, cât şi jargonul 
se încadrează, din punctul de vedere al particularită-
ților lingvistice, în tipologia limbajelor speciale” [4, 
pp. 88-89].

Limbajul deținuților din Republica Moldova 
conține cuvinte, expresii practic în întregime preluate 
din limba rusă. Unele din aceste cuvinte sunt intrate 
în vorbirea curentă, precum: stucaci – persoană care 
denunță; hata – casă, apartament, celulă din peniten-
ciar; pricol – glumă; bratan – frate; cefir – ceai infu-
zat pentru a se consuma fără ai adăuga apă; nişteac – 
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bine; coliosa – pastile, droguri sub formă de pastile; 
loh – prost, victimă etc. Cuvintele date sunt folosite 
de adolescenți cu scopul de a se integra în grupurile 
lor, pentru a fi percepuți duri, independenți, maturi. 
Adulții le folosesc cu scopul de a mai colora discuția, 
de a anima, de a arăta că pot fi informali, pentru a 
demonstra duritate într-o anumită situație.

Prin intermediul argoului deținuții consolidează 
şi transmit din generație în generație principiile de 
comportament şi modul de existență a „comunității 
penitenciare” astfel stabilizând relațiile subculturale 
în locurile de detenție. Argoul, diverse simboluri fo-
losite în transmiterea de informații permit de a pro-
teja grupul şi de a organiza în comun activități inter-
zise, neacceptate social.

În cadrul cercetărilor de teren realizate, deținu-
ții au utilizat diverse expresii argotice care sunt evi-
dențiate de autorii ce abordează tematica subculturii 
criminale. Argoul folosit de deținuți indică clar stra-
turile existente în penitenciar, normele informale din 
penitenciar care necesită a fi respectate cu strictețe, 
sancțiunile care urmează în caz de nerespectare a 
normelor. 

Casetă. Fragmente din interviuri în care un 
deținut minor şi tineri eliberați folosesc elemente 
de argou

Atunci când venea un deținut nou, băieții din 
cameră (în penitenciarul Nr. 13 erau câte 5–6 persoa-
ne în cameră) aveau o „obşenie” (comunicare), unde 
se puneau „poniatii” (norme de conduită), care este 
„zapretul” (interdicții), şi „sprosul” (solicitări, valori 
materiale). Dacă persoana înțelege şi încalcă regulile, 
atunci este bătut; se întâmplă că unii se consideră fără 
motiv mai superiori decât alții – „drabuha” –  atunci 
„se disumflă roțile”. Minor penitenciarul Goian.

La minori viața este mai simplă, acolo poți să fii 
ori blatnoi, ori neputevîi, ori obijenîi. Blatnoi el este 
de alde crutoiu, nu lucrează, nu face în genere nimic, 
stă cu pedalele în sus.

Neputiovîi el este om simplu, el şnîreşte, adică: 
„Băi, fă-mi un ceai, băi, spală hainele” un aşa fel de 
om. El ca şi cum ar fi slugă. El nu este obiazan, dar 
dacă el chică cu oameni de alde blatnîie, el trebuie să 
facă lucrul acesta, că el nu are voie să ridice mâinile. 
Ei pot lucra şi la bucătărie. Tânăr eliberat.

Sunt pastanove pentru fiecare categorie de de-
ținuți. Dar sunt pastanove pentru toți: nu trebuie să 
dopustească bespredel de ex. omul când se odihneşte, 
nu ai voie să îl atingi, cât de important nu ar fi, nu ai 
voie să îl scoli din somn sau ceva de genul un chibrit 
la picioare. Pentru aşa ceva foarte tare se bate. Tânăr 
eliberat.

Argoul ca limbaj neînțeles de către angajați, au-
torități, restul lumii este în permanentă modificare. 

Asta pentru a putea fi şi în continuare un limbaj care 
diferențiază de restul şi protejează de ceilalți.

Folclorul carceral
Folclorul carceral este un alt element important 

prin care putem descrie, analiza viața din penitenciar. 
Autori precum V. Sereda, V. Toncoglaz, I. Plohotniuc, 
L. Boliuh consideră că folclorul carceral este totalita-
tea creațiilor literare, muzicale existente în spațiul pe-
nitenciar ale căror autor nu este cunoscut. Folclorul 
carceral abordează tematica libertății şi dorinței de a 
o recăpăta, atitudinea față de mamă, atitudinea față 
de femeie, atitudinea față de activitatea criminală, 
atitudinea față de organele de drept, atitudinea față 
de sine etc. Folclorul carceral are în conținutul său 
diverse istorii, mituri povestite de către deținuți, în 
care condamnații sunt mai „şmecheri” decât cei care 
îi supraveghează [7, p. 100].

Cercetătorul român Bruno Ștefan afirmă că fol-
clorul carceral este „o formă de exprimare a spiritu-
alității unor grupuri marginale, ce valorizează acele 
lucruri pe care grupurile dominante, la un moment 
dat, într-o societate le interzic o dată cu arestarea, 
adică libertatea, dragostea, bunăstarea” [1, p. 56]. Te-
mele centrale ale folclorului carceral sunt: disperarea, 
condamnarea nedreaptă, mama, femeia iubită, țigara 
etc. Suntem de acord cu aprecierea dată de către Bru-
no Ștefan că „folclorul penitenciar este unul anarhist, 
rebel, cultivând poetica subversiunii. Iar reacția au-
torităților față de el variază de la ignorare la dispreț” 
[1, p. 56].

În unul dintre interviurile realizate persoana eli-
berată din penitenciar a folosit o expresie, parte din 
folclorul penitenciar, a spus-o în rusă, chiar dacă e 
moldovean şi discuția noastră a avut loc în limba ro-
mână. Prin expresia dată a dorit să arate că el având 
statut superior în penitenciar nimic nu făcea, că în 
locul lui lucrează alți deținuți.

Casetă. Elemente din folclorul carceral
Без лоха, жизнь плоха (Fără de cel prost, viața 

nu este una reuşită). Eu stăteam toată ziua cu pedalele 
în sus. Neputiovîie şi ceilalți, majoritatea, se ocupau 
cu confecționarea blocnoatelor, florilor, jurnalelor, 
ciotci şi totul costă bani. Ori perezareadcă, ori bani 
în partea cealaltă, la larioc ceai, țigări etc. Eu ştiu să 
le fac, dar să le fac şi să le vând cuiva, nu, nu merge. 
Persoană eliberată din detenție, penitenciar RM.

În penitenciare este ascultat şansonul rusesc, 
această denumire este un eufemism introdus în anii 
1990 atunci când blatniacul – gen de muzică care de-
scrie viața grea a deținuților în penitenciare, a celor 
care sunt lipsiți de libertate de către autorități, a în-
ceput să fie difuzat la radio şi televiziuni. Șansonul 
rusesc în mare parte constă din cântecele cu tematică 
în care este descrisă soarta grea a deținuților, despre 
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aceia că nu îşi pot vedea mama ce are nevoie de sus-
ținere, despre copilul deținutului care creşte fără tată, 
despre libertatea de care este lipsit, despre soarta care 
este dură cu deținuții minori, descriu reprezentanții 
lumii criminale din perspectivă pozitivă, descriu tră-
irile autorităților criminale care sunt la libertate sau 
sunt întemnițați etc. Preferințele muzicale ale unor 
persoane eliberate nu se schimbă foarte mult, argu-
mentul principal invocat într-unul din cazuri este că 
10 ani a ascultat doar asta şi îi este greu să renunțe.

Este important de a cerceta acest fenomen care 
nu este inofensiv, chiar dacă pare, pentru a putea 
contribui la resocializarea deținuților.

Tatuajele
Studii privind tatuajele în penitenciare sunt 

puține, putem menționa autorii ruşi şi ucraineni 
preocupați de tematica dată: Arcady Bronnikov, 
criminolog rus care între anii 1963–1991 mer-
gea la instituțiile penitenciare din Ural şi Siberia 
unde aduna informație despre criminali şi îi foto-
grafia; Alexandr Kucinski vorbeşte despre tatuaj 
în lucrarea sa „Криминальная субкультура и ее 
нейтрализация в исправительных учреждениях 
России”; I. K. Alexandrov le analizează în „Очерки 
криминальной субкультуры. Краткий словарь 
уголовного жаргона”. Lucrările date au fost publi-
cate cu tiraj redus şi, practic, erau inaccesibile pentru 
cei interesați, astăzi însă pot fi găsite online.

Clasificarea tatuajelor deținuților poate fi făcută 
în funcție de diferite criterii:

- de gen: pentru femei, pentru bărbați, pentru 
ambele genuri;

- tematica desenului: religioase, istorice, politi-
ce, pornografice etc.;

- în dependență de partea corpului pe care este 
desenat tatuajul: piept, spate, mâini, picioare, 
etc.;

- conținutul mesajului: mesaj ascuns, mesaj cu-
noscut de ceilalți;

- valoarea pentru lumea criminală: valoroase – 
cu semnificație criminală; nevaloroase – fără 
semnificație criminală;

- tipul mesajului: desen, cuvânt, expresie.
Tematica, conținutul, tipul şi valoarea mesajului 

tatuajelor se intersectează: imaginile religioase pot fi 
alături de mesajele politice; imagini istorice să fie in-
tersectate cu imagini care au semnificație criminală 
etc.

V. M. Anisimkov în anul 1998, afirmă că tatua-
jele nu sunt făcute pentru decorare ci au o anumită 
semnificație. Cauzele aplicării tatuajelor pe care le 
indică autorul sunt: 

- cei care sunt inițiați în ceea ce este subcultura 
penitenciară nu pot să nu urmeze tradițiile ei; 

- mulți dintre condamnați îşi fac tatuaje pentru 
a imita pe ceilalți şi din dorința de a se pre-
zenta ca persoane experimentate în activita-
tea criminală; 

- perioada îndelungată de izolare de societate, 
viața monotonă îi face pe unii deținuți să îşi 
dorească pe corp un simbol al viselor, al do-
rințelor, al exclusivității lor etc. [6].

Astăzi, însă, la distanță de aproximativ 20 de ani, 
din interviurile realizate în mediul penitenciar se ob-
servă că sunt făcute şi tatuaje care au funcție estetică, 
de a decora corpul, nu neapărat cu semnificație. Astfel, 
dacă la început tatuajele aveau strict rolul de a marca 
statutul unei persoane în penitenciar, astăzi este sufici-
ent să placă şi să fie frumoase în opinia deținătorului. 

Casetă. Persoane eliberate privind semnifica-
țiile tatuajelor

Tatuajele oferă informație despre om dacă ştii 
să le citeşti. Unele au semnificație, altele nu. Nu este 
permisă tatuarea în penitenciar. Persoană eliberată 
din detenție, penitenciar RM. 

Acuma nu au (semnificație), fiecare poate ori-
care tatuaj să î-şi facă şi nu o să fie nimic cum era 
în trecut. Asta e peste tot în Moldova. În Rusia mai 
este aceasta dar în Moldova nu este aceasta. Persoană 
eliberată din detenție, penitenciar RM.

Statutul înalt în penitenciar nu obligă astăzi de 
a avea tatuaj. Este sec. XXI, sunt tehnologiile infor-
maționale, repede poate fi aflat statutul pe care îl are 
persoana în penitenciar. Nu este necesar să ai indici-
ile statutului pe corp. Persoană eliberată din detenție, 
penitenciar Rusia.

Tatuarea nu este permisă în penitenciar. Trebuie 
să fii atent să nu observe cei din administrație. Per-
soană eliberată din detenție, penitenciar Rusia.

Interzicerea realizării tatuajelor în închisoare, 
afirmă D. Le Breton în lucrarea sa „Semne de iden-
titate. Tatuajul, piersingul şi alte însemne corporale”, 
incită la încălcarea interdicției, apelând la precauții. 
Procesul de tatuare devine o afirmare a demnității 
personale, un gest de nesupunere față de reguli. Atât 
persoana care tatuează cât şi clientul său î-şi asumă 
riscul pedepsei, dar ştiu să folosească lacunele insti-
tuției pentru a-şi realiza proiectul. Aceste momente 
sunt episoadele unei ceremonii secrete, care „des-
chid” zidurile închisorii şi oferă deținutului o regăsi-
re a sinelui [3, p. 51].

Persoanele eliberate din detenție spun că pen-
tru a face un tatuaj în penitenciar, este nevoie de ac, 
mină pentru pix, mic motoraş, persoană care să tatu-
eze. O problemă care poate apărea este să se infecteze 
locul în care a fost bătut tatuajul, alta este să regrete 
tatuajul făcut. Cei care regretă anumite tatuaje, ca să 
se debaraseze de ele tatuează deasupra altceva. 
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Fondul comun, aşa zisul „obşeac”
„Obşeac” este fondul comun al deținuților for-

mat din bani, produse alimentare, diverse articole, 
țigări etc., adunate de la cei aflați în detenție sau sunt 
aduse de unele persoane din afara penitenciarului 
(foşti deținuți). Aceşti bani sau bunuri sunt distri-
buite la necesitate celor care ajung în detenție. No-
țiunea de „obşeac” a apărut la sfârşitul anilor 1940 
începutul anilor 1950 şi semnifica taxă ilicită, impusă 
deținuților care lucrau în penitenciar, care varia între 
1/3 şi 2/3 din salariul lunar. „Obşeacul” a fost creat 
pentru a oferi sprijin material cauzei comune, pentru 
apărarea cauzelor comune şi pentru a ajuta deținuții 
defavorizați. 

În cadrul interviurilor realizate cu persoane eli-
berate din penitenciarele din Republica Moldova, ni 
s-a vorbit că deținuții pot oferi în „obşeac” tot ce este 
necesar pentru a organiza un trai decent din punct 
de vedere material. Există o anumită tensiune între 
două principii, voluntar şi obligatoriu de a contribui 
la acest fond comun. A oferi în „obşeac” este pe de o 
parte benevol, pe de altă parte impus de către auto-
ritățile din penitenciar pentru a avea un trai liniştit, 
pentru a nu fi percheziționat de angajați. 

Casetă. Relatări despre fondul comun din pe-
nitenciar

Ca să poți fi lăsat să dormi în linişte, să ai un 
telefon mobil, pe care îl cumperi tot din banii tăi, 
trebuie să dai lunar anumită sumă de bani. Ei nu te 
impun prin violență, dar ei spun aşa: „Dacă vrei tele-
fon, trebuie să joci în cărți sau alte jocuri de noroc”, 
nu îți iau banii aceştia aşa. Trebuie să plăteşti. Este 
diferență între instituțiile penitenciare. La Soroca 
300–400 de lei dacă dădeai pe lună asta se conside-
ra normal, suficient. Dar la Leova chiar şi o mie se 
considera puțin. În Soroca e un penitenciar mai greu, 
e mai mult regim şi e mai complicat acelaşi telefon 
să îl cumperi şi să îl aduci, deoarece aceasta tot prin 
intermediul angajaților totul se face. Când eu eram 
acolo era totul, totul era deschis, angajații nu puneau 
pe tine mâna. Era totul normal. Iar dacă e linişte şi e 
totul bine înseamnă că trebuie şi să plăteşti mai mult. 
Oricum o anumită sumă de bani se duce şi angajați-
lor. Asta cu siguranță, deoarece nu este posibil ca ei 
să te lase în pace pur şi simplu şi să nu facă perche-
ziție, pur şi simplu că ei asta nu-şi doresc. Respectiv 
şi o sumă mai mare trebuie să fie direcționată. Lor 
(autorităților din penitenciar) le este indiferent de la 
cine tu ai să ceri bani aceştia de la mama, de la tata. 
Dacă nu ai bani atunci te vor bate. Multe ce poate fi. 
Persoană eliberată din detenție, penitenciar RM.

Obşeacul este adunat pentru barac. Această cu-
tie se află la o persoană anumită şi el duce evidența, 
lista. În general acestea sunt pentru cei care au nevo-

ie. Poți să te apropii şi să rogi să îți dea. Pentru ne-
putiovâie care fac ceva lor la fel li se dă ceai şi țigări, 
la cei care sunt obijenîie şi spală WC-le în aceleaşi 
baracuri, ori mătură afară li se dă pentru aceasta, (ca 
o plată). Persoană eliberată din detenție, penitenciar 
RM.

Din fiecare pachet tu dai o parte şi o parte îți ră-
mâne ție, țigările la fel. Nimeni nu te impune, dar ori-
cum o anumită parte tu trebuie să o dai. Ceai, produ-
se poți da. Când este închis în carceră, din acei poria-
dacinâie, la fel este pregătită mâncarea şi este trimisă 
lor: țigări, ceai. Aceasta nu este permis dar se înțeleg 
cumva şi... Sau la carantină când vine cineva cu eta-
pul. Persoană eliberată din detenție, penitenciar RM.

Pentru trai liniştit în penitenciare se plăteşte au-
torităților penitenciare, care mai apoi au înțelegeri cu 
angajații privind anumite înlesniri, privind posibili-
tatea  evitării respectării unor norme formale din pe-
nitenciar. Suma este diferită de la penitenciar la pe-
nitenciar. Din bunuri se oferă deținuților din castele 
inferioare pentru muncile prestate în penitenciar, 
celor care sunt închişi în carceră, deținuților etapați 
din alt penitenciar etc.

Normele informale
 Persoanele private de libertate se conduc de un 

set de norme informale care reglementează relațiile 
deținut – deținut, deținut – angajat. Aceste norme 
sunt necesar de respectat paralel cu normele formale, 
care organizează activitatea instituției. Normele in-
formale ca şi castele deținuților sunt pe de o parte ne-
gate, dar pe de altă parte confirmate în cadrul intervi-
urilor de către angajații din instituțiile penitenciare. 
Respingerea existenței acestor norme nu face decât 
să nege nevoile, problemele deținuților din straturile 
inferioare. Normele informale sunt cele care permit 
ierarhizarea deținuților în funcție de anumite crite-
rii, permit un anumit mod de relaționare cu angajații 
şi cu deținuții. 

Autorii studiului „Baseline Study into Criminal 
Subculture in Prisons in the Republic of Moldova” 
Arshak Gasparyan, Gavin Slade, Jurgen Van Poecke, 
Victor Zaharia, afirmă că o problemă cu care se con-
fruntă categoria obijenâie, este că regulile privind in-
terdicțiile din codul deținuților sunt ambigue şi spo-
resc abuzurile  sau aplicarea violenței față de această 
categorie de deținuți. Cei din stratul obijenâie trebuie 
să respecte reguli specifice care nu pot fi încălcate, 
acestea sunt:

- să folosească obiectele, ustensilele proprii, în 
special în cantină dar şi în afara ei;

- să se ferească din cale făcând loc să treacă cei 
din alte categorii când merg pe coridoare;

- să meargă pe lângă perete şi nu prin spațiu 
deschis;
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- să nu privească pe cei din alte categorii în 
ochi;

- să nu dea mâna pentru salut persoanelor din 
alte categorii [2, p. 34].

Dacă nu sunt respectate aceste norme persoana 
este pedepsită prin violență fizică. Este în interesul 
deținuților să respecte aceste norme, chiar dacă pare 
a fi contrar, deoarece deciziile privind poziția în caste 
poate fi schimbată prin respectarea normelor şi plata 
unei sume de bani, iar obijenâie ar putea reveni, urca 
în ierarhie [2, p. 34].

Casetă. Normele privind stratul informal al 
umiliților

Umiliții nu se intersectează cu ceilalți şi ei sunt 
cuminți, lucrează, sunt receptivi. Angajat penitenciar.

Umiliții sunt evitați, neglijați de ceilalți deținuți. 
Umiliții nu trebuie să se atingă de lucrurile celorlalți 
deținuți. Angajat penitenciar.

Natura antisocială a tradițiilor subculturii peni-
tenciare constă în faptul că acestea mențin în stare 
stabilă orientarea inițială a celor care le păstrează 
şi transmit de a continua un mod de viață amoral, 
parazitar. Subcultura penitenciară dă naştere unor 
forme de comportament ilegal cum ar fi: extorcarea 
de bani, extorcarea de produse alimentare, formarea 
de fonduri de asistență financiară a infractorilor, or-
ganizarea jocurilor de noroc pentru a obține bene-
ficii materiale şi beneficii de altă natură, eschivarea 
de la muncă, umilirea celor care refuză să respecte 
normele informale etc. Pericolul tradițiilor şi obice-
iurilor rezultă din faptul că ele oferă comunității de 
„autorități” din instituțiile penitenciare norme pen-
tru consolidarea influenței lor, confruntarea cu or-
ganele de drept şi protejarea grupurilor de deținuți 
din straturile superioare de intervenții din exterior 
[6, pp. 24-25].

Problemele cotidiene ale deținuților
În cadrul interviurilor realizate deținuții au in-

dicat o serie de probleme care fac parte din cotidia-
nul lor:

- condițiile rele de detenție în penitenciare. 
Aproape în fiecare penitenciar deținuții au 
indicat această problemă. Angajații spun că 
deținuții îşi pot face condiții dacă au sursele 
financiare necesare. Într-unul dintre peniten-
ciare, în cadrul verificărilor făcute în celule, 
au fost deposedați de termoplonjoarele elec-
trice cu care: „Măcar un ceai să ne facem”, 
spuneau deținuții. Răspunsul unui angajat a 
fost că dacă ar fi fost fierbătoare nemodifica-
te, aşa cum sunt ele de la uzină, nu ar fi fost 
confiscate. „…posibilitatea de a crea condiții 
normale într-un mediu anormal: a avea un 
pat bun, o pătură bună, a-şi bea cafeaua de di-

mineață, a putea comunica uşor cu ceilalți de-
ținuți şi cu familia, a putea telefona oricând, 
a fi tratat cu respect de către ceilalți etc.” [1, 
p. 72]. Toate acestea sunt ritualuri adaptative 
care au menirea de a face detenția mai uşoară, 
după Bruno Ștefan;

- asistența medicală care este de calitate joasă, 
iar din cauza numărului mare de deținuți, 
greu de accesat. Conform recomandărilor 
internaționale este necesar de a asigura mo-
nitorizarea, în mod regulat, a sănătății deți-
nuților la primire şi pe toată durata detenției. 
Experții în domeniu afirmă că în penitenciare 
există un procent mai ridicat de persoane cu 
probleme de sănătate, mai ales de sănătate 
mintală, decât în rândul populației generale. 
„Mai mult, încarcerarea în sine este suscep-
tibilă de a duce la deteriorarea sănătății fizice 
şi psihice a unui deținut, decât dacă nu se iau 
măsuri pozitive pentru asigurarea unui regim 
adecvat de activități” [5, p. 33];

- absența locurilor de muncă, că unora din-
tre ei nu li se acceptă cererea de angajare. La 
unul dintre penitenciare, un deținut ruga să i 
se ofere un loc de muncă în brigada agricolă. 
Răspunsul a fost negativ, deoarece după pro-
nunțarea sentinței condamnatul mult timp nu 
a putut fi găsit şi acum este văzut ca persoană 
cu risc sporit de a evada din penitenciar. Unul 
dintre angajați ne-a vorbit despre cei care lu-
crează în brigada agricolă, că muncesc până 
la ora 16.00, apoi se întind pe pământ şi o oră 
nu se mişcă, se bucură de momentul de a fi în 
afara penitenciarului.

Studiul dat ne-a oferit o experiență deosebită, 
am avut posibilitatea să observăm o comunitate la 
care doar puțini au acces. Am cunoscut persoane 
care aparțin unei lumi diferite, care au nenorocul de 
a îşi ispăşi pedeapsa prin privare de libertate. Argo-
ul, folclorul, tatuajul, fondul informal al deținuților 
etc. sunt mecanisme ce permit integrarea mai uşoară 
a individului în comunitatea de deținuți. Între per-
soana aflată în detenție şi comunitatea de deținuți se 
stabilesc relații formale, cât şi informale, care capătă 
consistență şi continuitate, fiind întărite de valorile, 
normele şi scopurile comune ale comunității respec-
tive. 

Detenția constituie o etapă din viața deținuților 
ce trebuie folosită cât mai eficient în scopul recu-
perării sociale a acestora. Resocializarea începe din 
momentul încarcerării şi trebuie să continue întrea-
ga perioadă a detenției. În acest sens sunt necesare 
programe derulate de specialişti în domeniul psiho-
logiei, asistenței sociale, pedagogiei etc. şi sprijin din 
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partea administrației penitenciarului prin alocarea 
de timp şi de spațiu adecvat pentru aceste activități.

Ținem să menționăm că opiniile şi remarcele 
formulate în prezentul studiu le aparțin persoanelor 
intervievate. Cercetarea dată reprezintă o încercare 
de a reflecta subiectul abordat, fără a pretinde că îl 
acoperă în totalitate.
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