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Discursul doctrinar al partidelor politice se adreseazã
cetãþenilor, oamenilor sensibilizaþi de condiþia lor umanã ºi
preocupaþi sã afle ºanse ºi resurse pentru a duce o viaþã mai
bunã. Bunuri simbolice cu destinaþie socialã prin excelenþã,
doctrinele politice au o structurã de valori, norme ºi prescripþii
generatã de încrederea într-un model specific de societate.
Doctrinele pot împãrtãºi sau nu valori ºi norme, tipuri de acþiuni
sau proiecte salvatoare. Idealul salvãrii, proiectul unei lumi
mai bune, este comun tuturor doctrinelor democrate. Diferã
însã viziunea, arhitectura socialã ºi economicã precum ºi
beneficiarii acestei lumi imaginare pe care politica ar putea-o
realiza. Modernitatea, realitate contradictorie prin excelenþã,
produce atât rãspunsuri moderne cât ºi viziuni cu înclinaþii
barbare, primitive, antiumane la sfidãrile sau capcanele istoriei.
Animaþi de emoþii ºi raþiune, influenþaþi de conjuncturi politice,
economice sau strategice, de mediul social ºi cultural cãruia îi
aparþin, oamenii acceptã sau resping doctrine, sancþioneazã
pozitiv sau negativ partidele. De cele mai multe ori, raportarea
oamenilor la mesajele ideologice este una emoþionalã ºi abia
mai apoi sau numai pentru un grup restrâns de oameni, ea este
ºi una raþionalã.
Capitolele care urmeazã îºi propun sã apropie cititorul de
principalele teme ºi valori politice ale acelor doctrine care au
marcat procesul de modernizare al societãþii. Prin viziunea
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despre lume pe care o sugereazã ele au produs ºi au susþinut
idealuri sociale ºi umane, au mobilizat grupuri, clase sociale
sau indivizi. Oamenii sunt atraºi, se regãsesc sau sperã cã lumea
va fi mai aproape de ei, de nevoile ºi aspiraþiile lor, dacã îºi
asumã sau deleagã politicienilor o anume atitudine faþã de
problemele vieþii cotidiene.
Cunoaºterea doctrinelor reprezintã o modalitate pentru a
înþelege felul în care s-a dezvoltat societatea. Ele ne descriu
cum s-au raportat sau se raporteazã oamenii la istorie, la societatea din care fac parte. Cât este societatea de bunã sau ce ar
trebui fãcut pentru a fi ºi mai bunã. Pentru toþi, majoritate sau
minoritate.
Descifrarea mesajului doctrinar faciliteazã acomodarea cu
programele ºi strategiile guvernamentale ale partidelor de astãzi.
De aceea, apropierea de fundamentele doctrinelor politice nu
este un simplu exerciþiu intelectual. Ea este ºi o modalitate de
a înþelege mai bine scopurile acþiunii politice, atitudinile sau
strategiile partidelor precum ºi efectele acestora asupra dilemelor ºi crizelor societãþii.
Prin mediatizare, politica a devenit, alãturi de fotbal, un
bun de consum de masã. Nu de puþine ori auzi replica toatã
lumea se pricepe la fotbal ºi politicã. Cunoaºterea doctrinarã
reuºeºte însã sã transforme priceperea în ºtiinþã politicã.
martie 2006

Autorul
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I. Ideologii ºi doctrine politice
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Sistemul politic modern este un ansamblu coerent de
instituþii, acþiuni ºi concepþii despre existenþa umanã. El pune
în ecuaþie instituþii publice ºi societatea civilã, interese individuale, de grup ºi de clasã, teorii ºi proiecte despre dinamica
societãþii. Statul, partidele ºi liderii politici, organizaþiile civice
ºi individul în calitate de cetãþean interacþioneazã în cadrul
unui sistem în care miza este împãcarea intereselor specifice
ale diverselor structuri sociale cu binele comun. Cine deþine
puterea în stat are autoritatea de a impune interesele celor pe
care îi reprezintã. Sistemul politic asigurã stabilitatea întregului
social ºi în acelaºi timp genereazã oportunitãþi pentru actorii
aflaþi la putere, fie ei partide sau grupuri restrânse precum ºi
pentru actorii sociali care i-au propulsat în structurile guvernãrii. Sistemul este deci unul selectiv, iar pentru a beneficia de
mai multe oportunitãþi trebuie sã ajungi, direct sau prin reprezentanþi, la putere. Politica modernã presupune adeziune, implicare, susþinere. Actorii politici acþioneazã în numele unor categorii sociale, promoveazã binele comun dar ºi cel specific,
propriu unor clase sociale. Politica modernã este un angrenaj
complex între instituþii, decizii ºi acþiuni politice, concepþii ºi
proiecte despre societate. În acest mecanism componenta subiectivã are o greutate specificã mult mai mare ca în cazul altor
subsisteme sociale. În politicã reflecþia socialã, concepþia despre
lume, teoria politicã, chiar ºi personalitatea actorilor sunt pre-
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zente în programele ºi proiectele partidelor sau ale guvernãrii,
în decizia autoritãþilor statului. Aceste ipostaze ale subiectivitãþii, ale conºtiinþei sociale ºi individuale, se exteriorizeazã
în ideologii ºi/sau doctrine politice.
Doctrine sau ideologii politice? Ce relaþie existã între
aceºti doi termeni? Sunt sinonimi, diferiþi, se exclud sau se
întrepãtrund? Ideologiile sau doctrinele sunt elemente care
definesc societatea modernã sau sunt componente conjuncturale
impuse în condiþii istorice determinate?
Ideologia. Termenul ca atare este formulat pentru prima
oarã de filosoful francez Antoine Destutt de Tracy (1754-1836)
care, în epoca Luminilor, a fost preocupat sã afle geneza ideilor.
Semnificaþia primarã a noþiunii a fost aceea de ºtiinþã a ideilor
sau încercare de a explica felul în care se nasc ideile. Rãspunsul
a fost unul ce se înscrie în matricea pozitivismului empiric,
conform cãreia la baza cunoaºterii se aflã simþurile.
Ceea ce intereseazã nu este atât rãspunsul formulat, cât
faptul cã a existat o preocupare serioasã, raþionalã de a afla
originea ideilor. Faptul cã ele se elaboreazã, cã nu sunt date
odatã pentru totdeauna sau nu se moºtenesc, denotã una din
caracteristicile importante ale cunoaºterii, aceea de a fi un
proces. Astãzi putem afirma cã, dincolo de suportul psihofiziologic care asigurã existenþa mecanismelor cognitive,
universul ideilor este unul plurimediat. Naºterea unei teorii, a
unor explicaþii etc. se supune unor reguli complexe unde
interacþioneazã cunoºtinþe dobândite, preconcepþii, calitatea
instrumentarului de cunoaºtere, condiþia socialã a cercetãtorului,
interesul social pentru anumite teme de reflecþie, resursele de
finanþare etc.
Aceasta este semnificaþia pozitivã a termenului. Ea nu s-a
înrãdãcinat însã în spiritualitate. În secolul al XVIII-lea a
formula o explicaþie pozitivistã despre originea ideilor apãrea
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ca un afront grav adus bisericii ºi divinitãþii. ªi asta cu atât
mai mult cu cât de Tracy a fãcut o clasificare a ideilor, multe
dintre ele fiind false sau greºite. Printre acestea din urmã a
inclus ºi pe cele religioase. Astfel, filosoful francez punea sub
semnul întrebãrii Creaþia, forþa divinitãþii de a fi unicul generator
de viaþã ºi spirit. Prin urmare, ideologia ca ºtiinþã a ideilor nu
a avut o viaþã prea lungã. Ea nu a fãcut ºcoalã, a fost respinsã
de autoritãþi, aflate încã într-o relaþie puternicã cu biserica.
Cultura modernã a consacrat termenul de gnoseologie (teorie a
cunoaºterii) pentru a defini câmpul de preocupãri centrat pe
naºterea ºi validitatea ideilor.
În schimb termenul de ideologie s-a cimentat în cultura
modernã mai cu seamã printr-o conotaþie negativã. Mai corect
spus, restrictivã. Ideologia exprimã ansamblul ideilor, valorilor
sau a sensibilitãþii proprii unei clase sociale, a aceleia aflate la
putere. Dar nu orice idei sau reacþii emoþionale sunt ideologice.
Numai acelea care comunicã mesaje legate de statutul ºi rolul
clasei dominante în societate. Cu alte cuvinte, este vorba despre
acele concepþii care fundamenteazã interesele ºi nevoile clasei,
care îi cimenteazã statutul de clasã socialã aflatã la putere.
K. Marx ºi F. Engels în Ideologia germanã (1845-1846)
readuc în discuþie termenul de ideologie. Ei îl opun istoriei ca
ºtiinþã. Spre deosebire de aceasta ideologia exprimã o concepþie
denaturatã sau mãcar viciatã asupra realitãþii sociale, tocmai
datoritã faptului cã ea este, înainte de toate concepþia despre
lume a clasei dominate. Aproape întreaga ideologie se reduce
fie la o înþelegere denaturatã a acestei istorii, fie la o totalã
ignorare a ei. Ideologia însãºi este numai una dintre laturile
acestei istorii1. Ideologia devenea astfel iluzia clasei dominante
1

K.Marx, F.Engels, Ideologia germanã în Opere, vol. 3, Editura
Politicã, Bucureºti, 1958, p. 18.
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cã valorile ei sunt universale ºi ele stau la baza existenþei
sociale. Concepþia despre lume este falsã cunoaºtere întrucât
ea transformã valorile clasei la putere în singurele reale,
singurele care pot sã influenþeze în bine existenþa indivizilor.
Diviziunea muncii... se manifestã ºi în sânul clasei
dominante, ºi anume prin separarea muncii intelectuale de cea
materialã, astfel încât, în cadrul acestei clase, o parte se prezintã
ca gânditori ai acestei clase (ideologii ei activi, capabili de
generalizãri, care au fãcut din elaborarea iluziilor acestei clase
despre ea însãºi principalul lor mijloc de trai), pe când ceilalþi
se comportã mai mult pasiv ºi receptiv faþã de aceste idei ºi
iluzii, pentru cã în realitate ei sunt membrii activi ai acestei
clase ºi au mai puþin timp sã-ºi facã iluzii ºi idei despre ei
înºiºi. Înãuntrul acestei clase, scindarea poate evolua chiar pânã
la o oarecare opoziþie ºi duºmãnie între cele douã pãrþi, dar
aceastã duºmãnie dispare de la sine în orice ciocnire concretã,
când pericolul ameninþã clasa însãºi, când dispare pânã ºi
aparenþa cã ideile dominante nu ar fi ideile clasei dominante ºi
cã ar poseda o putere diferitã de puterea acestei clase2.
Existã aici formulate douã caracteristici ale ideologiei care,
chiar dacã în forme mai nuanþate, se vor conserva peste timp.
Pe de o parte faptul cã ideologia se adreseazã unui public
structurat pe douã nivele: 1. cei care aparþinând clasei dominante
o recepteazã pasiv; ei sunt cei care, în limbaj electoral,
alcãtuiesc segmentul celor fideli ºi care în fapt nu mai au nevoie
de convingere ºi 2. publicul potenþial, care reprezintã adevãrata
þintã, destinatarul real al mesajelor ideologizante. Pe de altã
parte, între ideologie ºi membrii clasei nu se naºte automat o
relaþie de acceptare. Dimpotrivã. Clasa socialã nu este un tot
omogen. În funcþie de conjuncturi segmente ale ei pot avea
interese diferite, pot susþine politici diferite. Aºa se face cã
2

Idem., p.47-48.
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ideologia nu este la singular, ci ea genereazã diverse variante
aflate în competiþie. Când însã stabilitatea sistemului social
este în crizã, când clasa aflatã la putere este în pericol sã
piardã puterea politicã între curentele ideologice se pune surdinã
ºi una dintre ele este investitã ca discurs major pentru alimentarea acelei politici prin care se sperã recimentarea dominaþiei. Prima jumãtate a secolului XX ilustreazã aceastã varietate
de raporturi dintre ideologie ºi burghezie în Europa.
În pofida încercãrilor marxismului de a defini un clivaj
între conºtiinþa de sine a burgheziei ºi proletariatului, prima
fiind falsã cunoaºtere iar cea de a doua cunoaºtere ºtiinþificã,
fiecãrei clase sau grup social important îi corespunde o
concepþie proprie despre lumea în care trãieºte. Aceastã viziune
socialã reprezintã o construcþie în care coerenþa logico-raþionalã,
teoria socio-politicã, se îmbinã sau este mediatã de interesele
de ansamblu care propulseazã acþiunea acestora. Altfel spus,
ideologia reprezintã un ansamblu complex de valori, principii,
idei, stãri emoþionale prin care o clasã îºi defineºte spaþiul
existenþial cel mai adecvat pentru afirmarea de sine, pentru
aflarea fericirii sau satisfacerea intereselor de grup.
Ideologiile politice sunt «discursuri» ale puterii sau cu
privire la putere. Ele descriu ordinea socialã, o condamnã sau
o justificã3. Aceasta este semnificaþia generalã a termenului ºi
ea a fost acceptatã pânã astãzi. Ideologiile sunt construcþii
complexe care se adreseazã unui public variat. Ele conþin mesaje
generale ºi specifice, care intereseazã numai anumite colectivitãþi umane sau indivizi.
Doctrina. Între ideologii ºi doctrine politice nu s-a fãcut
întotdeauna o deosebire clarã. Dupã revoluþiile est-europene
3

Dominique Chagnollaud, Dicþionar al vieþii politice ºi sociale,
Editura ALL, Bucureºti, 1999, p. 72.
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însã, întrucât eºecul experienþei socialiste a dus la accentuarea
conotaþiei negative a ideologiei, s-a simþit nevoia de a relua
reflecþia asupra celor doi termeni. Mai mult, în limbajul comun
din România se preferã utilizarea noþiunii de doctrine politice,
întrucât ar conferi mai multã respectabilitate partidelor democrate ºi le-ar deosebi de partidul comunist aflat la putere pânã
în 1989. Dincolo de aceastã înlocuire a termenilor cauzatã de
o modã istoricã, alte timpuri ale limbaje, persistã unele deosebiri
reale între cele douã noþiuni.
Astfel, doctrina politicã desemneazã un ansamblu coerent
de idei despre societate, reunite dintr-o perspectivã de subiectivitate care îmbinã metodologia ºtiinþificã cu obiective
socio-umane care conferã prosperitate ºi putere politicã unei
clase sociale. Doctrina politicã reprezintã un discurs structurat
care rãspunde într-o manierã specificã unor probleme relevante
ale socialului. Specificitatea rãspunsului este datã mai ales de
faptul cã mesajul este modulat astfel încât sã evidenþieze, mai
cu seamã, oportunitãþile pe care le oferã un anumit model de
societate, un anumit fel de a face politicã etc. toate având ca
numitor comun supremaþia clasei. Doctrina este un discurs
intelectual asupra realului în care se împletesc valori, idei,
principii ºi interese socio-umane. Orice doctrinã politicã avantajeazã în cele din urmã un anumit segment social.
Prin urmare, între ideologie ºi doctrinã existã o deosebire
a sferei de semnificaþie. Ideologia cuprinde raþionamente,
atitudini, stãri de spirit referitoare la realitatea istoricã, pe când
doctrina se rezumã numai la raþionamentele care citesc realitatea
istoricã. Conceptul de ideologie este de mai largã cuprindere,
în timp ce doctrina politicã exprimã un conþinut mai restrâns,
respectiv asamblarea pe criterii axiologice ºi de clasã a realitãþii
sociale. Pe când doctrina este distanþatã de nevoile cotidiene
ale individului, are un mesaj mai abstract, acomodabil numai
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pe cale intelectualã, ideologia este accesibilã emoþional ºi poate
fi accesatã ºi la nivelul conºtiinþei comune.
Doctrina politicã se aflã la baza fundamentãrii programelor
partidelor, pe când ideologia dispune de o multitudine de
exteriorizãri. Programe politice sau de guvernare, discursuri
politice, manifeste politice sau electorale, sloganuri, simboluri,
afiºe etc., toate reprezintã vehicule ideologice destinate sã aducã
susþinere politicã.
Deosebirea dintre ideologie ºi doctrinã în funcþie de universalitatea mesajului, aºa cum propune volumul Doctrine politice,
mi se pare, în acest context, un rãspuns inversat. Ideologia
este mai generalã decât o doctrinã, fiind un mod universalist
de a interpreta realitatea, din care derivã interpretarea realitãþii
politice 4. Chiar dacã aici este vorba despre generalitate
înþeleasã ca arie de reflecþie, în sensul cã doctrina politicã se
centreazã pe sistemul politic, iar ideologia este o proiecþie cu
deschidere mai mare, ansamblul societãþii, o asemenea deosebire
ca fiind hotãrâtoare pentru a le deosebi mi se pare greu de
susþinut. Pe de o parte orice doctrinã politicã vorbeºte vrând
nevrând ºi despre celelalte componente ale societãþii (economia,
valori culturale, societatea civicã etc.). Pe de altã parte, valorile
doctrinare, de exemplu ale liberalismului, socialismului, conservatorismului, sunt generale. Fiecare în felul ei se autointituleazã
ca fiind salvatoare pentru omenire sau o mare parte a ei.
În acelaºi timp, realitatea socialã fiind dinamicã, în schimbare, expresia acestor valori, conþinutul lor se modificã. Sã ne
amintim de pildã cum a evoluat în secolele XIX ºi XX ideea
de libertate politicã la liberali: dreptul de vot era pânã dupã
prima treime a secolului trecut apanajul bãrbaþilor. Abia dupã
4

Alina Mungiu-Pippidi (coord.), Doctrine politice, Editura Polirom,
Iaºi, 1998, p. 9.
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al doilea rãzboi mondial au fost eliminate constrângerile de
gen în exercitarea dreptului de vot. Conceptual ºi pragmatic
s-au produs modificãri. Aceiaºi libertate umanã a fost ºi a
rãmas miza, însã ea a fost altfel tratatã ºi circumstanþiatã.
Perspectiva este atât doctrinarã cât ºi ideologicã. De multe ori
limbajul ºi mesajul ideologic sunt mai terestre, pentru a fi mai
degrabã însuºite de cãtre oameni dintre cei mai diverºi, cu
pregãtire culturalã diferitã. De aceea cred cã doctrina politicã
este mai sofisticatã ºi rafinatã din punct de vedere al elaborãrii
intelectuale. Ea este apanajul elitei politice, militanþilor politici
cu un anumit nivel de pregãtire sau intelectualilor angajaþi
politic, unii dintre ei fiind creatori de doctrinã. Dar dincolo de
conþinut sau de vehiculul comunicaþional utilizat, ideologia este
mai complexã din perspectiva nivelelor conºtiinþei sociale cãrora
i se adreseazã. Prin urmare, nu atât gradul de extindere a
problematicii societãþii ºi a celei individuale pe care o reflectã
una sau cealaltã le deosebesc, cât nivelul intelectual de elaborare
ºi receptivitatea lor în societatea civilã.
Funcþii ºi clasificãri. De asemenea, funcþiile principale
ale doctrinei politice sunt altele ca cele ale ideologiilor.
Ideologiile au scopul principal de a atrage cât mai multe
persoane de partea unei anumite orientãri sau partid politic. În
cele din urmã, ideologia reprezintã polul de atracþie pe care îl
folosesc partidele pentru a obþine suportul social fãrã de care
nu pot sã acceadã sau sã pãstreze guvernarea. Ideologiile formuleazã promisiuni pe care le vor satisface sau nu. Ideologiile
reacþioneazã imediat la diversele provocãri ale societãþii. În
orice situaþie de crizã, de disfuncþie a societãþii, partidele îºi
lanseazã mesajele ideologice prin care se prezintã ca cele mai
în mãsurã sã gestioneze criza. Asemenea mesaje sunt formulate
astfel încât sã sensibilizeze, sã atragã ºi abia mai apoi sã prezinte
o analizã raþionalã a realitãþii. Asemenea mesaje sunt ideologice
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pentru cã ele se grãbesc sã anunþe efecte bune într-un timp
scurt. De exemplu, Sã trãiþi bine!, sloganul electoral al lui
Traian Bãsescu în campania pentru prezidenþiale din 2004, a
fost unul preponderent ideologic. Susþinut ºi de o imagine
convenabilã el avea darul sã transmitã o stare de optimism.
Ideologia reprezintã liantul comunicaþional dintre clasa
politicã ºi societatea civilã sau membrii societãþii. Cei care
gândesc sau simt la stânga, de exemplu, se vor direcþiona fãrã
un mare efort înspre partidele de stânga sau centru-stânga.
Problema lor este aceea a alegerii în interiorul aceleiaºi familii
politice. În schimb pentru cei nehotãrâþi sau pentru cei
neinteresaþi de politicã, de soarta lor în fapt, ideologia reprezintã
resursa principalã pe care o mobilizeazã partidele pentru a cuceri
noi susþinãtori. În acest complex comunicaþional evolutiv se
genereazã educaþia ºi militantismul politic, se stimuleazã anumite tipuri de reacþii la situaþii sociale concrete, se pierd sau
se câºtigã bãtãlii politice.
Ideologiile, pe lângã faptul cã susþin competiþia sau rivalitatea dintre partide, îndeplinesc fie o funcþie integratoare, fie
una de radicalizare a conºtiinþelor (ideologiile antisistem). O
altã trãsãturã a ideologiilor este potenþialul lor integrator. Indiferent de orientarea politicã pe care o promoveazã, ideologiile
pot susþine o serie de valori comune, specifice binelui public,
ºi astfel sã concure la stimularea integrãrii cetãþeanului în spaþiul
social existent. La limitã, pânã ºi ideologiile revoluþionare pot
fi integratoare în mãsura în care promoveazã interesul naþional.
Într-o societate în care s-a stabilit un minimum de consens, ideologiile vehiculeazã ºi valori de coeziune socialã care
încearcã sã adune ºi sã sudeze comunitatea politicã. Aceastã
funcþie integratoare a ideologiei stã la temelia procesului de
legitimare a puterii politice. Astfel, în Franþa, idealurile republicane  apãrarea drepturilor politice, a libertãþilor publice,
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a drepturilor omului etc.  formeazã un sistem de credinþe larg
dominant. Respectul faþã de simbolurile republicii, proclamarea
repetatã, de cãtre actorii politici, a ataºamentului lor faþã de
valorile republicane, ori comemorarea bicentenarului revoluþiei
sunt tot atâtea manifestãri ale existenþei acestei «ideologii
naþionale», bazã a legitimitãþii politicii democratice”5.
Existã unele valori politice ºi civice care sunt dincolo de
disputele sau deosebirile partizane ºi care reprezintã trunchiul
comun al oricãrei doctrine, ideologii sau acþiuni politice
circumscrise sistemului democratic: interesul naþional, drepturile
omului, combaterea discriminãrii de orice fel, toleranþa. Multe
dintre aceste valori de maximã generalitate s-au impus însã
abia în ultimele decenii sau sunt pe cale de a deveni unanim
acceptate. Ele au presupus atât lungi perioade de militantism
politic, dar ºi grave abdicãri care s-au soldat cu crime în masã,
pogromuri, genocid.
Doctrina este mereu prezentã, dar în fundalul mesajului
ideologic.
Doctrina politicã este mai preocupatã de dezvoltarea
analizei cauzale, multifuncþionale, de aflarea argumentelor
pentru care viaþa politicã este sau nu conformã cu valorile, cu
idealurile asumate. Doctrina realizeazã un demers analitic de
profunzime comparativ cu concepþiile ideologizante. Prin
urmare, doctrina politicã surprinde sistemul politic în sine ºi în
corelaþiile sale (dependenþã, dominaþie, autonomie etc.) cu
societatea în ansamblu ºi celelalte subsisteme pentru a face ca
politicul sã corespundã paradigmei sale specifice. Aºa se face
cã doctrina social-democratã postbelicã, de exemplu, care
concepea statul ca un sistem al solidaritãþii publice în faþa
derapajelor economiei capitaliste, ideea statului social, a gãsit
5

D. Chagnollaud, op.cit., p. 73.
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de fiecare datã argumente pentru a promova acest tip de stat.
Argumentele au fost etice, teoretice, dar ºi politice, instrumentalizând, când s-au aflat la putere, politici redistributive
pentru a pune de acord teoria cu realitatea.
Acest tip de analizã explicativã îmbinã metodologii
specifice teoriilor sociale ºi politice cu o grilã axiologicã. Astfel,
fiecare doctrinã genereazã o ierarhie atât a problemelor societãþii, cât ºi acþiunilor preconizate pentru a orienta socialul,
existenþa umanã în direcþia doritã.
Iatã de ce, intim legat de funcþia explicativã a doctrinei
este funcþia evaluativã. Fiecãrui proces, fiecãrei disfuncþii
politice, fiecãrei crize i se pune un diagnostic. Doctrina liberalã
spre exemplu este preocupatã de rolul statului în funcþionarea
ºi dezvoltarea societãþii moderne. Deºi adept consecvent al
statului minimal, care trebuie sã creeze cadrul general pentru
afirmarea iniþiativei individuale conform premisei cã bunãstarea
individului atrage dupã sine bunãstarea generalã, liberalismul
postbelic a preluat unele din politicile sociale promovate de
statul social, conºtientizând cã acestea sunt o sursã realã de
stabilitate socialã. Cu alte cuvinte, evoluþiile sociale ºi politice
au impus liberalismului o serie de nuanþãri, fãrã însã ca diagnosticul sã se schimbe: o societate prosperã înseamnã o societate
în care statul încurajeazã perspectiva individualã ºi diminueazã
eforturile de solidaritate socialã, care nu fac decât sã îngreuneze
ºansele iniþiativei private. Dacã economia stagneazã este ºi din
cauzã cã individul ºi societatea suportã o presiune fiscalã prea
mare din partea statului ºi astfel se reduc ºansele de investire.
Un alt aspect îl reprezintã faptul cã aceleaºi probleme
sociale, economice pot avea atât diagnostice, cât ºi soluþii
diferite, ca urmare a specificului doctrinar. Renovarea Uniunii
Europene presupune, între altele, elaborarea Constituþiei europene. Ea a fost rezultatul negocierilor politice dintre principalele
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partide occidentale. La realizarea acestei construcþii politice
deosebite, stânga ºi dreapta au urmãrit ca fiecare sã se
regãseascã. Aºa se face cã social-democraþii europeni au insistat
pe elaborarea unui capitol privind garantarea unor drepturi
sociale.
Prin urmare, aceiaºi situaþie realã dobândeºte o importanþã
mai mare sau mai micã, este apreciatã ca bunã sau rea, în
funcþie de interpretãrile doctrinare care au un profund caracter
axiologic ºi normativ. Ceea ce este bun sau prioritar pentru o
doctrinã politicã, poate fi secundar sau negativ pentru o alta.
Astfel, de exemplu, rãzboiul poate fi diferit situat în panoplia
reacþiilor politice, în funcþie de interesele politice. Astãzi, pentru
neoliberalismul american, dominat de accente religioase ºi
conservatoare care îi imprimã rigiditate ºi obedienþã faþã de
grupãri de interese bine delimitate, rãzboiul reprezintã calea
soluþionãrii rapide a crizelor în zonele unde interesele americane
sunt puse în pericol. Axa rãului formatã din state care refuzã
sã rãspundã cerinþelor de polticã externã a SUA, sau din state
care încurajeazã terorismul internaþional sunt pasibile de a fi
incluse într-un conflict internaþional armat ºi violent. Nu întotdeauna în astfel de situaþii deznodãmântul este foarte clar. Ceea
ce este o certitudine este cã o asemenea abordare nu face decât
sã urmãreascã obiºnuirea oamenilor cu situaþii de conflict, de
confruntare armatã, care dincolo de componenta distructivã, au
un efect pozitiv pentru omenire mai important. El constã în
faptul cã aduc la valorile ºi practicile democraþiei, ale
pluralismului þãri sau regiuni ale lumii încremenite de prea
multã vreme în sisteme politice care nu þin seama de libertãþile
ºi drepturile individului. Pentru adepþii axei rãului, rãzboiul
este un rãu necesar. În schimb, cei pentru care umanitatea,
viaþa omului reprezintã o valoare de prim rang, cei care
apreciazã cã politica nu trebuie sã producã efecte distructive,
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nici chiar în numele fericirii viitoare, rãzboiul ca primã reacþie
pentru a consolida modernizarea mondialã nu este o politicã de
urmat.
O altã funcþie pe care doctrinele politice o au în vedere
este cea a predicþiei. Întotdeauna mesajul doctrinar propune o
soluþie teoreticã la un prezent aflat în dificultate. Aceasta poate
fi secvenþialã sau de ansamblu. Rezolvarea contrastelor sau
blocajelor societãþii, pe care o propune o doctrinã este prezentatã
ca fiind cea mai bunã ºi cu efecte salvatoare pe termen mediu
sau lung. Orice doctrinã politicã prefigureazã o societate viitoare
pe care o considerã ca fiind cea mai bunã. De aceea, chiar ºi
în cazurile când un diagnostic atrage dupã sine o soluþie
costisitoare pe termen scurt, ea este preferatã întrucât pe termen
mediu sau lung reconstruieºte o realitate conformã cu valorile
sau idealurile doctrinare. Desigur cã aici existã o zonã de risc
inerentã, generatã de raportul incert dintre viitorul imediat ºi
cel de perspectivã. Alternanþa la putere dreapta-stânga, din
societãþile occidentale din ultimele decenii, a adus acestui aspect
o nouã problemã. De multe ori, din schimbarea la putere decurge
preocuparea strategicã pentru a reforma societatea în funcþie
de propria viziune doctrinarã ºi ofertã electoralã. Aceasta înseamnã reconstruirea unor segmente, instituþii sau practici
sociale, lansarea de noi strategii politice al cãror efect dorit nu
mai apucã sã se materializeze. Riscul ca timpul real al guvernãrii
sã nu se suprapunã cu graficul ofertei politice produce atât
pierderea puterii în stat, cât ºi nemulþumire, neîncredere faþã
de doctrinã, de potenþialul modernizator al proiectului.
Mondializarea neoliberalã ºi implozia comunismului au
adus doctrinei social-democrate o nouã sfidare la sfârºitul
secolului XX. Proiectul societal al social-democraþiei recurge
la împletirea unor politici economice de inspiraþie liberalã, ca
factor de stimulare a dezvoltãrii, cu politici redistributive ºi
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sociale noi, adeseori mai restrictive. Tendinþa este ca pe termen
lung sã se asigure acea zonã de solidaritate ºi stabilitate socialã
pe care neoliberalismul actual pare sã o neglijeze.
Social-democraþia ºi-a propus sã reconfigureze, pe alþi piloni
instituþionali, solidaritatea umanã în faþa inechitãþilor noi ale
societãþii dezvoltate.
Acest aspect al combinãrii soluþiilor politice pãstrând însã
idealul social ºi politic s-a accentuat în ultimul deceniu. El
pune în evidenþã problema raporturilor dintre doctrine, care la
limitã cunoaºte douã rezolvãri: pe de o parte, teza lui Fr.
Fukuyama referitoare la sfârºitul istoriei (tradusã în fapt prin
victoria ºi dominanþa neoliberalismului), iar pe de altã parte,
ideea atenuãrii clivajelor doctrinare pânã la dispariþia
tradiþionalei scale dreapta/stânga.
Acest din urmã aspect este prezent ºi în dezbaterea
culturalã din România rãspunsurile fiind, de multe ori, specifice
conjuncturii tranzitorii în care ne aflãm. S-au fãcut auzite voci
care susþineau normalitatea ca partide de centru-stânga aflate
la putere sã producã politici economice liberale, datoritã
prioritãþii de transformare de la economia etatizatã la cea
privatã. De asemenea, politici sociale ample de atenuare a
costurilor unei modernizãri în austeritate au fost oferite electoral
de cãtre Convenþia Democratã în schimbul obþinerii suportului
popular pentru a guverna în perioada 1997-2000. Indiscutabil,
astãzi existã o tendinþã de a împrumuta între diverse strategii
politice pe care le propun doctrinele politice. La nivel declarativ,
ele rãmân însã clar deosebite în ierarhia valorilor sociale ºi
umane în numele cãrora citesc realitatea. De aceea, cred cã
identitatea doctrinelor politice contemporane este în funcþie ºi
de evaluarea strategiilor politice deja realizate, întrucât ele dau
seamã asupra corespondenþei dintre proiect ºi realizarea
acestuia.
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Funcþia prescriptivã sau predictivã pe care ºi-o asumã
doctrina politicã, se metamorfozeazã în ideologia partidului în
funcþia programaticã. Orice program politic presupune patru
componente: 1. valori ºi principii politice fundamentale;
2. diagnoza prezentului; 3. modelul social optim; 4. strategii
politice pentru realizarea modelului. În program, scopul devine
posibil prin setul de acþiuni preconizate. Astfel, programul nu
numai cã indicã þinta, dar pune la îndemânã mijloacele pentru
a ajunge la ea. În timp ce predicþia are un grad mai mare de
generalitate, funcþia programaticã a ideologiei este mai concretã
în timp ºi spaþiu, este mai aproape de realitatea pe care vrea sã
o modeleze. Prin intermediul programului politic ideologia
mobilizeazã indivizii la înfãptuirea sau susþinerea scopului
politic. În acelaºi timp programul legitimeazã politica ºi
îndeamnã oamenii sã întreprindã acþiuni politice. Prin intermediul ideologiei se realizeazã legãtura dintre idei ºi acþiunea
socialã. S-ar putea ca, spunea Isaiah Berlin, fãrã presiunea
forþelor sociale, ideile politice sã moarã încã din faºã; ceea ce
este sigur însã este cã aceste forþe, atâta timp cât nu se
înveºmânteazã ele însele în idei, rãmân oarbe ºi nedirecþionate6.
La jumãtatea secolului XIX, Marx ºi Engels exprimau acelaºi
gând despre rolul social al ideilor, numai cã ei aveau cu
precãdere în vedere doctrina socialistã. Ascensiunea politicã a
burgheziei a fost confruntare pentru supremaþie cu aristocraþia,
dar ºi atragerea de partea sa a proletariatului pentru a avea o
forþã politicã mai mare. În toate aceste lupte ea (burghezia,
n.m.) se vede silitã sã facã apel la proletariat, sã recurgã la
ajutorul lui, atrãgându-l astfel în miºcarea politicã. Ea însãºi
6

Isaiah Berlin, Patru eseuri despre libertate, Editura Humanitas,
Bucureºti, 1996, p. 202.
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oferã, aºadar, proletariatului propriile ei elemente de culturã,
adicã arme împotriva ei însãºi7.
O a patra funcþie, ce transpare ºi din cele douã citate de
mai sus, este cea orientativã. Fiecare individ resimte, într-un
fel anume, nevoia de a ºti cine este, care este locul sãu în
societate, care sunt posibilitãþile de care dispune pentru a reuºi
în viaþã. Rãspunsurile la astfel de întrebãri apar o datã cu
acomodarea individului cu o proiecþie despre societate, imagine
în care se aºeazã ºi pe sine. Acest construct subiectiv poate fi
mai mult sau mai puþin elaborat, coerent, idealizat. Indiferent
însã de gradul de cunoaºtere, de nivelul cunoºtinþelor implicat,
de educaþie, opþiunea identitarã a fiecãruia sau a grupului social
se construieºte prin apropierea de o doctrinã politicã. Aceasta
oferã un anumit model de societate, iar în mãsura în care se
apreciazã cã el poate furniza ºanse pentru realizare socialã ºi
individualã componente doctrinare sunt însuºite de individ sau
de colectivitatea umanã cimentatã prin apartenenþa la acelaºi
ideal. Doctrina te ajutã sã vezi lumea ºi sã te plasezi în interiorul
ei.
Accesul la doctrinã este însã restrictiv. El se bazeazã pe
dobândirea unor valori culturale, a unui nivel educaþional ºi pe
un interes din partea actorului social de a se clarifica cu sine
ºi cu societatea. În lipsa acestor calitãþi, orientarea prin viaþã
o face ideologia. Ea are resurse comunicaþionale ºi de
inteligibilitate mai mari ºi pãtrunde astfel mai uºor în conºtiinþa
oamenilor. Iatã de ce ideologia are o greutate specificã mai
mare în orientarea politicã a oamenilor.
Ideologiile ºi doctrinele au finalitãþi comune. Rolurile fiind
multiple, ele au ponderi diferenþiate în utilitatea socialã a uneia
7

K.Marx, F.Engels, Manifestul Partidului Comunist, în K.Marx,
F.Engels, Opere alese, vol. 1, Edit.PMR, Bucureºti, 1949, p. 19.
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sau alteia. Doctrinele politice sunt prin execelenþã explicative
ºi prescriptive, iar ideologiile sunt mai ales orientative ºi
programatice. Doctrinele sunt raþionale, produsul muncii intelectuale specializate, ideologiile sunt expresia raþiunii filtrate
emoþional. Doctrinele politice se adreseazã cu precãdere unui
public specializat, ideologiile au o deschidere comunicaþionalã
maximã. Mesajele ideologice sunt destinate oamenilor obiºnuiþi.
Cel mai important ºi totodatã cel mai vechi clivaj doctrinar
este cel dreapta/stânga. Apãrut iniþial datoritã poziþiei reprezentanþilor stãrilor sociale în Adunarea Naþionalã Constituantã
a Franþei din 1789, binomul stânga/dreapta se va conserva în
istoria politicã modernã pentru a desemna douã viziuni ºi
atitudini politice deosebite. Dreapta ºi stânga reflectã o realitate
politicã amplã alcãtuitã din sistemul de partide, doctrine, ideologii ºi acþiuni politice.
Cum am amintit mai sus, astãzi actualitatea acestei clasificãri este pusã în discuþie. Cei care o contestã avanseazã ca
principal argument falimentul doctrinei comuniste dupã cãderea
zidului de la Berlin. Diversitãþii doctrinelor ºi ideologiilor ei le
opun victoria neoliberalismului, ca mesaj politic care dominã
astãzi lumea. De asemenea, ideea aglomerãrii spre centru a
doctrinelor actuale ºi faptul cã grila dreapta/stânga ar fi caducã,
vor sã inducã în conºtiinþa socialã imaginea stângii ca realitate
negativã.
Aºa cum a apãrut, binomul reprezintã o unitate a contrariilor despre care politologul italian N.Bobbio considerã cã
nu poate funcþiona, nu are relevanþã, decât în prezenþa ambilor
termeni. Ca orice unitate contradictorie, dispariþia unui termen
atrage schimbarea celuilalt. Astfel pusã problema, ea este
deosebit de interesantã întrucât dã seama asupra perspectivelor
nedemocrate, totalitare ale sistemului politic.
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