
Cuvânt înainte

Lucrarea de faţă este un eseu teoretic, în care accentul
cade firesc pe chestiunile de doctrină şi cultură politică,
semnificative la modul general pentru stânga şi dreapta.
De aici şi caracterul polemic al tratării, în care aspectele
distinctive, definitorii pentru ideile şi reprezentările
stângii şi ale dreptei, prevalează în raport cu ceea ce au
în comun aceste orientări, şi ne gândim aici în primul
rând la ataşamentul faţă de libertate şi democraţie, sau
altfel spus – faţă de statul de drept. Polemica la care am
recurs are relevanţă numai în cadrul prezumat al statului
de drept – singurul care permite formularea unor
proiecte sociale concurenţiale, în interiorul unui sistem
instituţional reprezentativ şi general acceptat. În afara
unui astfel de sistem aceste proiecte devin oarecum
secundare. Datele problemei şi opţiunile aferente se
schimbă, în sensul că prioritară devine realizarea statului
de drept, adică a cadrului comun de dispută legală, şi
abia apoi se poate vorbi despre programe de dreapta sau
de stânga. Dacă nu există statul de drept, cu alte cuvinte
dacă nu există garanţia respectării legilor, asemenea
programe sunt în cel mai bun caz exerciţii retorice de
campanie electorală, nicidecum proiecte sociale serioase
şi aplicabile.

Facem aceste precizări pentru a evita orice deturnare
a argumentaţiei noastre în contextul românesc de azi. În
momentul de faţă, în România polemica ideologică între
stânga şi dreapta este pe undeva inactuală, dacă ne
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referim mai ales la partidele susceptibile să o poarte:
partidul Social-Democrat şi Partidul Naţional-Liberal.
Un motiv este că aceste partide nu par suficient de
clarificate doctrinar şi programatic în ele însele, iar unii
lideri sunt mai preocupaţi de gestiunea intereselor
imediate decât de formularea unor proiecte de
dezvoltare specifice. Al doilea motiv este acela că în
contextul crizei economice principiile lasă loc
pragmatismului, partidele fiind mai dispuse la concesii
reciproce pentru depăşirea impasului imediat. Al treilea,
şi de altfel cel mai important motiv, este că în România
statul de drept e cel puţin imperfect – ca să ne exprimăm
eufemistic –, aşa încât prioritatea social-democraţilor şi a
naţional-liberalilor nu este una socială ci una
instituţională, adică impunerea legalităţii împotriva
adversarilor comuni: preşedintele Traian Băsescu şi
Partidul Democrat-Liberal care îl serveşte.

În România niciodată legalitatea postrevoluţionară nu
a ajuns să fie respectată la standardele occidentale.
Totuşi, a existat măcar o preocupare pentru respectarea
formelor, pentru evitarea abuzului flagrant. Evident, era
vorba adeseori de o „formă fără fond”, dar nu trebuie
uitat că forma, prin repetabilitate, poate să genereze la
un moment dat fondul, în timp ce absenţa formei
exclude de la început posibilitatea creării fondului.
Astăzi însă, nu se mai respectă nici măcar forma.
Preşedintele Traian Băsescu, de pildă, încalcă în mod
constant Constituţia comportându-se explicit ca şef de
partid, iar premierul Emil Boc nu are nici o reţinere în a
produce afirmaţia năucitoare că Uniunea Democrată
Maghiară ar fi trebuit să-şi controleze judecătorul de la
Curtea Constituţională, pentru ca acesta să decidă nu
după lege, ci după interesul guvernului în chestiunea
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reducerii pensiilor. Acelaşi premier refuză pur şi simplu
să pună în aplicare deciziile judecătoreşti cu privire la
salariile profesorilor. Aici nu mai e vorba de
politicianism sau de ocoliri de moment ale legii cu
salvarea aparenţelor – care există la o scară suportabilă
social şi în Occident –, ci de un act de guvernare
constant, care viciază însăşi esenţa „de drept”
(democratică) a regimului. Ce stat de drept e acela în
care conducătorii încalcă pe faţă legea, la adăpost de
orice impunitate?

În acest context, impunerea legalităţii a devenit
terenul acţiunii comune a social-democraţilor şi naţional-
liberalilor. Unii dintre liderii lor par chiar să creadă în
necesitatea statului de drept; alţii o invocă numai ca
argument binevenit în disputa politică. Oricum ar sta
lucrurile, din convingere sau din interes, şi unii şi alţii nu
mai suportă regimul actual şi se unesc pentru a-l
înlătura. Este firesc şi necesar deci ca disputele
ideologice să fie amânate. Acum cele două partide ar
proceda mai degrabă la concesii reciproce conjuncturale,
pentru a susţine inclusiv un eventual guvern comun
până la alegeri sau până la ieşirea din criză. Astfel,
social-democraţii ar putea renunţa pe termen limitat la
impozitul progresiv pe venit, după cum naţional-liberalii
ar putea accepta un impozit pe lux (pe aşa-numitele
cheltuieli voluptoarii).

Date fiind aceste circumstanţe, nu dorim ca
argumentaţia din lucrarea de faţă să fie interpretată ca o
tentativă de opunere politică autohtonă a socialiştilor şi
liberalilor. De altminteri, ne-am referit mai puţin la
partide şi mai mult la doctrine şi culturi politice, oferind
cu precădere exemple din societăţile occidentale, aşadar
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din societăţi cu state de drept consolidate, în care
polemica ideologică pe proiecte de dezvoltare are sens.

Totuşi, chiar dacă disputa ideologică nu este la fel de
actuală şi în România, clarificarea ideologică nu este mai
puţin necesară. În primul rând, este de presupus că
puterea actuală şi criza vor trece, aşa încât social-
democraţii ar trebui să fie pregătiţi pentru situaţia de
normalitate în care să afirme un proiect de stânga. În al
doilea rând, alianţa cu liberalii, tocmai pentru că orice
alianţă presupune cel puţin doi participanţi precizaţi, nu
înseamnă abandonarea propriei identităţi, ci
agrementarea ei cu cea a partenerilor, aflând elementele
comune dar păstrând specificitatea fiecăruia.

Dincolo însă de aceste evaluări politice care,
formulate de noi, nu au totuşi decât o valoare teoretică
sau euristică, un eseu consacrat social-democraţiei mai
are o importanţă pur intelectuală în spaţiul public
românesc: aceea că restabileşte cumva adevărul în
privinţa caracterului democratic al stângii. După
experienţa regimului comunist, stânga mai este asociată
în anumite medii ale „opiniei” cu ingineria socială
totalitară, pentru a nu mai aminti ineficienţa economică,
ceea ce constituie un fals flagrant. Stânga nu se reduce la
comunism, nici măcar la marxism, şi cu atât mai puţin
nu este identificabilă cu totalitarismul, aşa cum vor să
acrediteze unii politruci culturali ai dreptei mai curând
mimate de la noi. În măsura în care se revendică de la
numărul mare al categoriilor populare, stânga are un
potenţial structural democratic, chiar mai mult decât
liberalismul „tehnocratic” contemporan. Tocmai de
aceea eliminarea prejudecăţilor înşelătoare colportate în
spaţiul public reprezintă o miză intelectuală. Nu este
vorba de ipostazierea social-democraţiei ca formulă
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optimă, ci de înţelegerea ei în mod autentic, în ceea ce
are caracteristic. Numai după ce este cunoscută
realmente poate fi acceptată sau combătută în mod
legitim, adică în ceea ce este, nu în ceea ce i se atribuie
incorect de către adversari.

Se observă aşadar că dreapta liberală nu deţine
monopolul „civilităţii” politice contemporane. Stânga
socialistă, ca reflecţie şi acţiune totodată, este la fel de
„frecventabilă”, de adaptată „societăţii deschise”. Ca
atare, este de dorit ca discursul stângii să îşi facă loc şi în
conştiinţa publică autohtonă, fie şi numai ca o garanţie
suplimentară a pluralismului asumat interior.
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