
DISCURS POLITIC–IERARHIE–PUTERE

RUXANDRA LUCA

Cartea Henrietei ªerban, apãrutã la Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale, în 2006, propune o analizã pertinentã a limbajului ºi a
discursului politic în democraþie. În contextul editorial actual, apariþia unei ase-
menea cãrþi este un gest natural ºi necesar, fãcând posibilã difuzia unor detalii,
idei, informaþii, nuanþe totodatã utile ºi interesante. Lucrarea abordeazã raportul
dintre limbaj ºi discurs, fãrã sã se piardã în detalii lingvistice, selectând mereu
ceea ce este relevant pentru domeniul activitãþii politice. Cartea ne face sã ne în-
dreptãm atenþia asupra funcþiei ºi puterii limbajului ºi a discursului politic, sã in-
terogãm rolul sãu în articularea ºi în menþinerea ierarhiei social-politice. Aceste
interogaþii provocatoare sunt anunþate încã de la bun început prin metafora dese-
nului de pe prima copertã a cãrþii: ni se înfãþiºeazã un munte, o piramidã formatã
din oameni care se ordoneazã ierarhic prin intermediul vorbirii care îi leagã, dar
îi ºi separã unii de ceilalþi. Puterea limbajului politic este asemãnatã miºcãrilor
de încreþire ale scoarþei terestre. Plecând de la aceastã imagine, fiecare dintre noi
are posibilitatea de a-ºi pune întrebãri ºi de a cãuta rãspunsuri privind complexa
ecuaþie individ-limbaj — discurs politic-ierarhie-putere. Cu alte cuvinte, aceastã
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lucrare, extrem de condensatã, constituie o invitaþie la reflexie ºi o bazã solidã
pentru acest exerciþiu.
Structura lucrãrii este logicã ºi complexã. Deºi „Nota autoarei“ anunþã aspec-

tele de interes ale lucrãrii punctate cu un tempo jurnalistic, eseist, capitolele aco-
perã tematici de specialitate, cu o þinutã academicã. Primul capitol trateazã
„Limbajul politic ca tipologie ºi manifestare politicã“, pornind de la „Tipuri de
limbaj politic“ ºi continuând cu „Verbalizarea ºi manifestarea politicã“, cu un ac-
cent special pe idei dezvoltate în opera lui H.D. Lasswell. Capitolul urmãtor,
miezul lucrãrii, analizeazã raportul dintre limbaj ºi discurs politic în democraþie,
din perspectiva deschisã de relaþia postmodernã dintre comunicare ºi putere.
Ilustrãrile discursive ale relaþiei postmoderne dintre comunicare ºi putere —
discursul liberal, neoliberal, al globalizãrii, publicitar, pedagogic, ecologic ºi fe-
minist — nuanþeazã în profunzime acest raport. În fine, ultimul capitol al lu-
crãrii, intitulat „Limbajul politic ºi presa democraticã“, abordeazã „Limbajul po-
litic în presa democraticã“ ºi „Grupuri þintã în comunicarea democraticã“. Ani-
mat de analizã ºi de fluxul ideilor, cititorul ar putea simþi curiozitate cu privire
la un capitol special dedicat limbajului ºi discursului politic electoral, care sã
dezvolte ideile tratate în secþiunile „Tipuri de limbaj politic“ ºi „Grupuri þintã în
comunicarea democraticã“.
Anexa lucrãrii, „Actualitatea disputei Maiorescu-Lovinescu. O analizã cali-

tativã a presei scrise“, este cu adevãrat o ineditã actualizare ºi totodatã o tentativã
de valorificare ºi „universalizare“ a tezaurului ideatic clasic românesc, în acest
domeniu interdisciplinar ºi cu mize atât de mari reprezentat de comunicarea po-
liticã. Postscriptumul, „The focus on language and discourse in democracy“ ofe-
rã o perspectivã fugarã asupra ideilor ºi interrelaþionãrii acestora în carte.
Lucrarea poate fi înºelãtoare: dimensiunile reduse, ilustraþia naiv-sofisticatã

a copertei, logica fireascã a structurãrii poate da impresia unei lucrãri introduc-
tive. Dimpotrivã, pe mãsurã ce lectura avanseazã, cititorul poate constata cã se
„luptã“ cu nuanþe din ce în ce mai fine, cã i se solicitã din plin bagajul de cunoº-
tinþe deja acumulat în domeniul interdisciplinar al comunicãrii politice, dar ºi cã
i se propun perspective de analizã inedite, precum ºi soluþii de ordonare ºi de
„apropiere“ de o literaturã dificilã.
În Postfaþa cãrþii, Dumitru Borþun propune cititorilor o decodificare a ecuaþiei

complexe prezentatã mai sus: în mod mai mult sau mai puþin conºtient, indivizii
se aºteaptã de la limbajul politic sã (le) decripteze lumea prin intermediul pro-
priilor lor prejudecãþi, cliºee, stereotipuri, idei preconcepute ºi se aºteaptã mai
ales sã exprime lumea în conformitate cu cliºeeele dominante în grupul lor so-
cio-cultural (Chombart de Lauwe). Indivizii ajung sã considere anumite cliºee
verbale, luate de-a gata din mediul lor social cultural ºi politic, drept produse
proprii, în conformitate cu mecanismele pseudo-gândirii (Erich Fromm). Dacã
am aplica acest mecanism al pseudo-gândirii societãþii româneºti post-decem-
briste, aratã D. Borþun, am realiza încadrarea democraþiei într-o paradigmã cul-
turalã incompatibilã cu raþiunea, care ar transforma-o în religie. De asemenea,
Borþun reuºeºte sã scoatã în evidenþã cu claritate faptul cã lucrarea Henrietei
ªerban se regãseºte printre operele de specialitate care susþin cã trebuie sã „laici-
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zãm“ democraþia, cã trebuie sã refuzãm ideologizarea democraþiei, deoarece un
astfel de proces de ideologizare nu este decât un proces camuflat de falsificare a
conºtiinþei.
Cartea nuanþeazã sintagma „limbaj democratic“, care nu este numai un punct

de referinþã, un referenþial sau un model care îºi are limitele ºi simplificãrile ine-
rente oricãrui model teoretic adoptat. În calitatea sa de punct de referinþã, noþiu-
nea este extrem de importantã pentru a descrie ºi a explica modul în care s-a dez-
voltat limbajul, cum este acesta utilizat ºi abuzat de discursul democratic. Reali-
tatea comunicãrii politice este un amestec complicat de discursuri de propagandã,
care, în modalitãþi diverse, se susþin ºi se completeazã unele pe altele, atunci când
nu se submineazã reciproc. Dupã cum se argumenteazã în carte, discursurile au
întotdeauna o dimensiune propagandisticã detectabilã ºi se confruntã în com-
petiþia pentru „titlul“ de vehicul al puterii în regimul democratic, în acest sens
situându-se într-o continuã „stare electoralã“.
Lucrarea celebreazã aceastã pluralitate a discursurilor politice drept caracte-

ristica fundamentalã a democraþiei; aceasta dovedeºte ºi încurajeazã existenþa
unei sfere publice ca spaþiu al dezbaterilor raþionale (J. Habermas), ca arenã civi-
lizatã destinatã polemicilor necesare (Olivier Reboul), ori ca piaþã liberã a ideilor
(Brian Winston).

Henrieta ªerban atenþioneazã cã specificitatea limbajului democratic poate fi
definit analizând relaþiile dintre diferitele tipuri de discurs politic care se mani-
festã în democraþie, ca relaþie între acestea ºi scopurile sistemului democratic:
menþinerea sa, conservarea metodei democratice de guvernare, prin adaptarea sa
consecventã ºi eficientã la solicitãrile diferitelor contexte politice naþionale ºi in-
ternaþionale. Relaþiile dintre diversitatea impresionantã de discursuri politice accep-
tate în cadrul sistemului democratic, pe de o parte, ºi scopul sãu final, pe de altã
parte, devin mai clare dacã menþionãm aspectele legate de rolul pe care acestea
îl joacã în promovarea adeziunii oamenilor la valori ºi sisteme de valori apro-
bate, validate de sistemul puterii democratice (David Easton), sau cele care sunt
utile în sprijinirea legitimitãþii elitei guvernante (Almond ºi Coleman). Puterea
ºi poporul împãrtãºesc în democraþie, într-o mãsurã semnificativã, un sistem co-
mun de valori care are un caracter democratic ºi care determinã în ce mãsurã re-
laþia dintre cei care guverneazã ºi cei care sunt guvernaþi reuºeºte sã menþinã un
profil democratic.
Cartea subliniazã faptul cã discursul democratic este simplu, deschis dezbate-

rilor diverse, dar ºi adecvat spectacolului ca proces amplu ºi pasibil de fenomene
secundare, dar în acelaºi timp este mai puþin violent decât discursul totalitar sau
dictatorial. Cu toate acestea, în pofida unui puternic contrast cu practica discursi-
vã totalitarã, dimensiunea sa logicã ºi argumentativã este de asemenea supusã
ideologizãrii, aºa cum se întâmplã cu toate discursurile.
În democraþie, le discours care este dominant, este tocmai cel privitor la drep-

turile omului, cel legat de progresul tehnologic ºi social, acestea de pe urmã pu-
tând prezenta ºi unele accente egalitariste. Totuºi, marea varietate de discursuri
tolerate în democraþie, aratã autoarea, nu trebuie perceputã ca o orchestraþie în
deplinã armonie, de unde perspectiva valorificãrii, chiar celebrãrii într-o anumitã
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mãsurã, a democraþiei metaforizatã ca zgomot, de fapt cea mai bunã muzicã po-
liticã în postmodernitatea prezentã în contemporaneitate.
Este dificil de captat în numai câteva cuvinte bogãþia de sens ºi complexitatea

mesajelor transmise de cartea Henrietei ªerban. În concluzie, cartea este o lu-
crare de consultat, un instrument valoros, datã fiind baza bibliograficã, serioasa
documentare ºtiinþificã, fineþea analizei pe care autoarea ni le pune la dispoziþie,
un ghid în privinþa reflexiei asupra puterii limbajului ºi discursului politic într-un
regim democratic.

LIMBAJ ªI DISCURS POLITIC

RODICA IAMANDI

Fiindcã „zilnic ne scãldãm în limbaj politic“ ºi fiindcã limbajul politic în-
doctrineazã, manipuleazã, influenþeazã, distreazã sau informeazã... poate plictisi
sau exaspera“, Henrieta Aniºoara ªerban îi consacrã volumul cu titlul Limbajul
politic în democraþie.
Cartea este structuratã în trei mari capitole: Capitolul 1 — Limbajul politic

ca politologie ºi manifestare politicã; Capitolul 2 — De la limbaj la discursuri
politice în democraþie; Capitolul 3 — Limbajul politic ºi presa democraticã; o
Anexã despre Actualitatea disputei Maiorescu–Lovinescu; o analizã a presei
scrise ºi o Postfaþã intitulatã „Laicizarea“ democraþiei din perspectiva limbaju-
lui politic, semnatã de Dumitru Borþun.
Dupã ce opereazã distincþia dintre limbaj ºi discurs („limbajul este langue, în

timp ce discursul este parole“ (p. 8)), autoarea consacrã un spaþiu important iden-
tificãrii tipurilor de limbaj politic. O primã clasificare se referã la limbajul ideo-
logic, cel propagandistic ºi cel de îndoctrinare. În funcþie de regimul politic în
care funcþioneazã, limbajele politice pot fi totalitare sau democratice. Alte cate-
gorii propuse sunt limbajul politic direct ºi limbajul politic mediat. Aceste tipo-
logii sunt în acelaºi timp un pretext ºi un fundament pentru realizarea unor anali-
ze extrem de fine asupra limbajului naþionalist ori asupra limbajului nazist, fas-
cist ºi asupra limbii de lemn. Extrem de competentã ni se pare ºi prezentarea
limbajului politic mediat, care evidenþiazã importanþa rolului directorilor de pre-
sã, editorilor ºi reporterilor proeminenþi în direcþionarea sensului fluxului de ºtiri
(aceºtia fiind numiþi „paznici ai porþilor de comunicare“ — „gatekeepers“),
descrierea fenomenului „horse race journalism“, fiind sublinierea opiniei potri-
vit cãreia caracteristicile tehnice ale mijlocului de informare influenþeazã recep-
tarea limbajului (McSuhan declarase cã „mass-media e mesajul“).

Fiindcã deºi „nu toþi marii specialiºti îl citeazã, marea lor majoritate îi con-
tinuã ideile sau se raporteazã la acestea“ (p. 23), Henrieta Aniºoara ªerban
Mitrea îi acordã un loc cu totul special lui Harold Dwight Lasswell, pe care-l
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considerã unul dintre pionierii investigãrii relaþiei dintre putere ºi manifestãrile
publice ale puterii politice (p. 19). Astfel, marele sociolog ºi politolog american
este readus în actualitate prin reamintirea tezelor sale asupra puterii ºi asupra
limbajului politic; în acelaºi timp, observãm cum fundamentele gândirii acestuia
se regãsesc în armãtura teoreticã a analizelor proprii ale autoarei.
Capitolul al doilea, De la limbaj la discursuri politice în democraþie, cuprinde

douã secþiuni: prima, consacratã relaþiei dintre limbaj ºi discurs politic în contextul
relaþiei postmoderne dintre comunicare ºi putere, ºi cea de-a doua, cuprinzând ilus-
trãri discursive ale relaþiei postmoderne dintre comunicare ºi putere: discursul libe-
ral, neoliberal, al globalizãrii, publicitar, pedagogic, ecologic ºi feminist.
Dacã în deschiderea cãrþii autoarea echivala limbajul cu „zestrea noastrã se-

manticã ºi normativã“, mai mult sau mai puþin stãpânitã într-un mod competent
din punctul de vedere al comunicãrii (ºi aici ºi al socializãrii) — vocabular, se-
manticã, gramaticã, norme ºi discursul cu „modul de utilizare a limbajului în
viaþa de zi cu zi, cel care ne poate (trã)da radiografia noastrã identitarã din punct
de vedere politic (dar ºi psihic, social ºi cultural“) (p. 8) acum se adaugã un plus
de nuanþe: „Înþeleg prin «discurs», ca ºi E. Laclau ºi C. Mouffle, un întreg struc-
turat, ca rezultat al articulãrii de relaþii între elementele implicate în comunicare,
astfel încât identitatea lor sã fie modificatã în urma acestei practici de articulare
sau sub incidenþa transformãrii. Articularea elementelor discursive este respon-
sabilã pentru identitatea elementelor constitutive ale comunicãrii, este extrem de
dinamicã, fixatã totuºi prin niºte points de capiton“ (p. 26).
Acest gen de expunere, de precizare riguroasã a termenilor (precum cel de

„discurs liberal“) va constitui introducerea pentru ilustrarea relaþiei postmoderne
dintre comunicare ºi putere.
Aplicaþiile asupra discursurilor liberal, neoliberal, al globalizãrii, publicitar,

pedagogic, ecologic ºi feminist vor dovedi cititorului uºurinþa cu care autoarea
poate iniþia analize în sfere extrem de diverse, pãstrând constant aceeaºi poziþie
competentã ºi dovedind curaj în abordarea de probleme ce suscitã controverse.
Capitolul al treilea, Limbajul politic ºi presa democraticã, este un studiu ce-

ºi propune sã rãspundã la întrebãri precum: Cât de strânsã este legãtura limba-
jului politic jurnalistic cu realitatea? Care este relaþia dintre limbajul de presã,
realizarea consensului ºi obþinerea obedienþei cetãþeanului? Din punct de vedere
metodologic, autoarea mãrturiseºte cã a combinat „modelãrile teoretice proce-
suale cu cele semiotice într-o analizã axatã pe dimensiunea simbolisticii politice
în comunicarea de masã“ (p. 73).
Interesante ni se par interpelãrile autoarei asupra teoriilor lui Noam Chomsky,

Gianni Vattimo, Murray Edelman, Gilles Lipovestsky, George Gerbur, Jean
Baudrillard pretextate de tema obiectivitãþii mass-media.
Expunerea despre grupurile þintã în comunicarea democraticã este exemplarã

pentru stilul ºi genul de analizã practicate de autoare ºi încheie „rotund“ întregul
demers.
Citându-l pe autorul Postfeþei, „cartea Henrietei ªerban este o pledoarie pen-

tru emanciparea autenticã a limbajului politic ºi, prin consecinþã, a conºtiinþei
politice a cetãþeanului din România de azi“ (p. 121).
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