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Abstract. This study examines the key contributions of Western European
and North American contemporary political scientists that focused on a
rigorous defining of political party. The representative characteristics
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functional relationship with the state, the organizations that make up «the
civil society», the interest groups, the pressure groups.
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Demersurile riguroase, vizând definirea partidului politic — din perspectiva
filosofiei politice, a dreptului public, a sociologiei, a ºtiinþelor politice — se înre-
gistreazã încã din perioada întemeierii primelor sisteme politice de tip modern.
Definiþiile propuse sunt condiþionate inevitabil de modurile concrete de abor-

dare, de gradul de maturitate a ºtiinþelor sociale, de percepþiile publice asupra
partidismului dintr-o etapã datã, de particularitãþile politico-sociale ale fiecãrui
ciclu istoric, de nivelul general de cunoaºtere ºi de explicare a problematicii so-
ciale, ce influenþeazã anumite manifestãri ale instituþiilor politice. Dezbaterile
asupra ideii de partid politic timp de aproximativ trei sute de ani în cultura occi-
dentalã dezvãluie importanþa ºi utilitatea demersului, necesitatea — mereu re-
simþitã — de a aºeza într-o relativã stare de conformitate percepþia teoreticã asu-
pra partidului cu realitatea fenomenului reflectat, ca atare, întrucât contribuþiile
acumulate la un moment dat nu pot avea statutul de certitudini comparabile unei
paradigme din ºtiinþele naturii. Acumulãrile specifice fiecãrui ciclu istoric încheie
o etapã ºi deschid o nouã perspectivã, îndeamnã la perseverenþã. De asemenea,
definiþiile relevante — propuse pânã în prezent — alcãtuiesc jaloanele drumului
parcurs ºi evidenþiazã strãdania fiecãrui cercetãtor de a scoate în relief o anumitã
parte a realitãþii, astfel cã, prin conþinut, ele transmit un anumit mesaj. Totuºi,
toþi gânditorii care au intrat în istoria ºtiinþelor politice, în istoria filosofiei poli-
tice, respectiv a istoriei filosofiei dreptului cu contribuþii legate de definirea par-
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tidului politic subliniazã calitatea acestuia de instituþie indispensabilã sistemelor
politice democratice, aflatã în relaþii funcþionale cu statul de drept, cu organizaþiile
ce alcãtuiesc „societatea civilã“, cu grupãrile de interese, cu grupãrile de presiune.
Rezultatele — prin istoricitatea cunoºtinþelor, prin gradul lor distinct de con-

sistenþã, prin varietatea metodelor ºi prin rafinarea acestora — atestã cã dezbate-
rea asupra acestui subiect nu a fost ºi nici nu poate fi încheiatã: ea a avut ºi are
o anumitã ciclicitate, astfel cã toate aparentele momente de „limite ale cunoaº-
terii“ genereazã faze în care gânditori din generaþiile noi se mobilizeazã, „se re-
voltã“ ºi, prin elaborãrile lor, deschid noi orizonturi, noi perspective.

Conceptualizãri contemporane*

Cercetãrile din domeniul ºtiinþelor politice din ultimii ºaizeci de ani asupra
fenomenului partidist s-au multiplicat substanþial. Abordãrile — întemeiate pe
variate perspective metodologice, precum metoda comparativistã, cea structural-
funcþionalã, cea sistemicã, aceea a studiilor de „caz“ º.a. — au modificat ºi au
nuanþat conceptul de partid politic. De asemenea, un rol important în restructura-
rea demersurilor privitoare la conceptualizarea partidului politic l-au avut beha-
vioralismul, anchetele de opinie, sondajele întemeiate pe eºantioane — repre-
zentative ºi/sau aleatorii — de lideri, de militanþi din organizaþii, de membri de
partid, de simpatizanþi, de cetãþeni fãrã apartenenþã politicã. Efervescenþa reflec-
þiilor asupra partidului a fost, totodatã, favorizatã atât de dezvoltarea amplã a cu-
noºtinþelor despre universul politic — deci despre mediul de manifestare a parti-
dului —, cât ºi de omniprezenþa partidelor pe toate continentele, de implicarea
lor statornicã în mecanismele de guvernare.

Contribuþiile relevante din aceastã perioadã se evidenþiazã prin strãdanii de
a aºeza treptat-treptat teoria despre partid în conformitate cu realitãþile politico-
sociale, extrem de diverse ºi de complexe de dupã anii 1945-1950. Perspectivele
conturate în jurul anului 1950 ºi acelea care au fost expuse ulterior de princi-
palele ºcoli de ºtiinþe politice oscileazã între evaluarea partidului ca instanþã de
reunire de interese determinate, cu grade de cuprindere variabile, ºi prezentarea
partidului ca agregat multidimensional ºi multifuncþional. Partidul — pe baza
unei culturi politice distincte — se manifestã ca transmiþãtor de ideologie, ca ex-
ponent ºi apãrãtor de opþiuni programatico-doctrinare, ca «agent-formator» de
atitudini politice, ca «modelator» de politici publice, ca «releu» indispensabil
comunicaþiei politice dintre cetãþeni ºi statul modern, democratic, dintre autori-
tãþile publice teritoriale ºi locale ºi cetãþeni. Aceste proiecþii — dominante în
câmpul cercetãrii din preajma anului 1950 — atestã cã în cea de-a doua parte a
secolului al XX-lea ºtiinþele politice — susþinute mai ales de sociologia politicã,
de dreptul, public ºi dreptul constituþional — au modificat substanþial orizontul
teoretic asupra fenomenului partidist. Acumulãrile, remarcabile în ansamblul lor,
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pe un interval istoric de peste o jumãtate de secol, s-au impus prin rafinamentul
analizelor, prin perseverenþa cercetãtorilor problemei, deoarece fenomenul parti-
dist este, pe de o parte, greu penetrabil, iar, pe de altã parte, acesta manifestã reti-
cenþe, uneori aversiune, faþã de expunerea lor unei radiografieri amãnunþite ºi
unei examinãri obiective a stãrilor ºi comportamentelor ce le definesc esenþa ºi
le caracterizeazã activitatea. „Relansatã (studierea partidului — n. n., C.N.) în
Franþa în jurul anului 1950, datoritã capodoperei lui Maurice Duverger— con-
chide Jean Charlot —, ea cunoaºte astãzi o nouã expansiune datoratã reîmpros-
pãtãrii cercetãrilor. Se pare cã a sosit timpul atât pentru a face ordine în tentati-
vele specialiºtilor ºi ale observatorilor vieþii publice, cât ºi, în egalã mãsurã, în
poziþiile tuturor acelora care îºi pun cu insistenþã aceste întrebãri, cãrora, de
data aceasta li se poate rãspunde: Ce este un partid politic? Sunt partidele poli-
tice realmente necesare? Nu cumva partidele sunt dãunãtoare? Care este utilita-
tea lor? Partidele sunt factorii care întemeiazã sistemele politice sau, dimpotrivã,
acestea din urmã sunt cele ce modeleazã partidele conform intereselor pro-
prii?“ (subl. n. — C.N.)1.
În perioada pe care o avem în vedere au fost consemnate atât cele mai nume-

roase ºi mai detaliate, cât ºi cele mai subtile contribuþii la conceptualizarea parti-
dului politic. În acest interval, principalele ºcoli naþionale de ºtiinþe politice din
Europa de Vest, SUA, Canada, America Latinã, Europa Centralã ºi de Est au ma-
nifestat un interes «programatic», pe care l-au urmãrit perseverent, faþã de feno-
menul partidist. Partidul — conceput mai ales ca agent raþional ºi eficace al ac-
þiunii politice — se preocupã de extinderea suportului social ºi privilegiazã
adaptarea sa rapidã ºi suplã — prin structuri, programe ºi funcþii — la condi-
þiile ºi la particularitãþile societãþilor contemporane, de regulã intens politizate
ºi ideologizate, la specificul «pieþii politice» ºi al «pieþii electorale». Aceste
contribuþii sunt rezultatul eforturilor depuse pe durata a aproximativ cincizeci-
ºaizeci de ani de numeroºi cercetãtori ºi cadre universitare. Orice listã cu nume
reprezentative de specialiºti, care s-au evidenþiat prin studiile lor consacrate defi-
nirii partidului, în sens restrâns, partidelor politice, în sens cuprinzãtor va fi, de
bunã seamã, revelatoare, dar, în egalã mãsurã, ºi incompletã. Totuºi, þinem sã-i
evidenþiem pe: Maurice Duverger; Georges E. Lavau; Jean Charlot ºi Monica
Charlot; Sigmund Neumann; Joseph LaPalombara-Myron Weiner; Giovanni
Sartori; Otto Kircheimer; Giorgio Galli; Klaus von Beyme; º.a. Vom ilustra
aprecierile de mai sus raportându-ne la contribuþiile pe care le-au fundamentat:
Maurice Duverger; Sigmund Neumann; Joseph LaPalombara-Myron Weiner;
Jean ºi Monica Charlot.

Maurice Duverger s-a remarcat prin studiile sale elaborate mai ales între anii
1944/1945 ºi 1984, interval în care au fost publicate: Les Partis politiques (Con-
férences du Lundi), Université de Bordeaux, Éditions Delmas; Les Partis poli-
tiques, Paris, Éditions du Seuil, 1951; Sociologie des partis politiques, în Traité
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de socíologie générale, tome II-ème, Paris, Presses Universitaires de France,
1967, Sociologie politique, Paris, es Press Universitaires de France, 1964, 1963;
ºi Sociologie de la politique, Paris, Presses Universitaires de Frances, 1984.
Acesta a revoluþionat cercetarea fenomenului partidist contemporan. Prin lucra-
rea sa de referinþã din anul 1951 îºi propune sã fundamenteze o teorie a parti-
delor — indiscutabil incompletã ºi aproximativã — cu scopul de a depãºi con-
tradicþia ce devenise evidentã la mijlocul secolului între nevoia stringentã de a
descrie mecanismele comparate ale partidelor ºi neputinþa de a o realiza din
cauza unui cerc vicios: monografiile aprofundate ºi numeroase ar putea permite
elaborarea unei teorii a partidului, dar aceste monografii nu puteau avansa în
profunzime ºi în rafinament ca urmare a absenþei unei teorii despre partid.2 Ca
atare, autorul se strãduieºte sã transpunã în ºtiinþa politicã — în vederea studierii
partidului — tehnica «modelelor», care recunoaºte, sub o formã aparent nouã,
folosirea insistentã a ipotezei în domeniul ºtiinþelor. Centrul sãu de interes se lo-
calizeazã asupra partidului ca instituþie ºi a rolului sãu în statul modern. Ca atare,
va lãsa de o parte studiul doctrinelor ºi al ideologiilor ºi se va concentra asupra
evidenþierii componentelor materiale, a structurilor partidului, direcþie de cer-
cetare ce se înscrie pe linia celei mai îndelungate tradiþii de gândire din Europa,
cât ºi din SUA „Partidele actuale— apreciazã Maurice Duverger — se definesc
mult mai puþin prin programul lor sau prin clasa de aderenþi decât prin natura
organizãrii lor: un partid se impune ca o comunitate cu o structurã particularã.
Partidele moderne se caracterizeazã înainte de toate prin anatomia lor: proto-
zoarelor din epocile anterioare le-a urmat partidul ca organism complex ºi dife-
renþiat din secolul al XX-lea“ (subl. n. — C.N.)3. În opinia sa, originalitatea par-
tidelor din secolul trecut consta în organizarea lor, element ce se impunea ca de-
finitoriu pentru esenþa, pentru acþiunea, influenþa ºi rolul partidului. Totuºi, sus-
þine cã nu considerã organizarea o componentã mai importantã decât doctrina
sau suportul social4. Organizarea partidelor se bazeazã atât pe practici ºi deprin-
deri nescrise, de facturã cutumiarã, cât ºi pe statute ºi variate regulamente. Aces-
tea din urmã surprind doar în micã mãsurã «viaþa internã» de partid, întrucât ele
sunt aplicate cu stricteþe doar foarte rar. Totodatã, aceastã «viaþã internã» este în-
conjuratã de mister, de multe elemente secrete, de sisteme juridice primitive, de
rituri ascunse, pe care liderii cunoscãtori le dezvãluie cu greu. Militanþii vechi ai
partidului cunosc exact subterfugiile organizãrii ºi specificul intrigilor care se þes
în aceastã instituþie, dar nu dispun de „spirit ºtiinþific“ încât sã le descrie obiectiv.
Cartea întâi, Structura partidelor, din lucrarea menþionatã, include trei capi-

tole, care însumeazã aproape douã sute de pagini, adicã aproape jumãtate din
total5. Partidul modern încadreazã personalul conducãtor ºi membrii de rând
într-un cadru instituþional complex ºi durabil, care se distinge net de formele de
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solidaritate dintre grupãrile umane întemeiate pe emoþii, pe afectivitate, pe inte-
rese marginale ºi de scurtã duratã. Partidul — „o comunitate globalã reprezintã
un ansamblu de mici comunitãþi de bazã, legate între ele prin mecanisme coordo-
natoare“6. „În partidele moderne — conchide Maurice Duverger — aceastã ar-
mãturã dobândeºte o mare importanþã: ea constituie un cadru general de acti-
vitate a aderenþilor, forma impusã solidaritãþilor; ea determinã mecanismele de
selecþie a conducãtorilor ºi puterile acestora. Ea explicã adesea forþa ºi efica-
citatea anumitor partide, slãbiciunea ºi ineficacitatea altora“.7 Aceastã „armã-
turã“ a partidelor a avut în secolul XX-lea tendinþa de a se consolida, în timp ce
„armãtura“ statului modern ºi-a conservat nivelul atins în faza de formare a na-
þiunilor. Partidul s-a impus ca „un ansamblu, ca o reuniune de grupãri mici dis-
persate în toatã þara (secþiuni, comitete, asociaþii locale etc.) legate între ele de
instituþiile coordonatoare“.8 Organizarea riguroasã — proprie partidelor de masã
— este de naturã sã impunã o putere autocraticã folosindu-se de formule ºi de
decoruri democratice. Astfel, se manifestã — în grade diferite de intensitate —
tendinþa generalã ca partidul sã fie condus de o grupare „oligarhicã“, de o «clasã
de ºefi», un fel de castã, relativ închisã sau „cerc interior“. „Teoretic, alegerea
(ºefilor — n.n., C.N.) ar trebui sã împiedice apariþia unei oligarhii. În fapt, alege-
rea pare, mai degrabã, sã favorizeze acest fenomen. Masele sunt în mod natural
conservatoare: ele se ataºeazã de ºefii lor mai în vârstã, ele sunt neîncrezãtoare
în proiecte noi“.9 În ciuda acestor procese, instanþele statutare ale partidului se
strãduiesc sã propage o imagine pozitivã despre instituþie, prin asocierea ideii de
intransigenþã, presupusã sau parþial realã, în recrutare cu aspiraþia de a asigura în
partid ºi în societate ascensiunea politico-socialã a oamenilor pe baza meritelor
probate. Totodatã, se intensificã preocupãrile menite sã sugereze cã solidaritatea
politicã se consolideazã.
Maurice Duverger, în celelalte studii ale sale, nuanþeazã unele dintre aceste

poziþii, dar — pe fond — considerã fãrã substanþã criticile ce i-au fost adresate
în anii ’50-’60, mai ales de cãtre Georges E. Lavau, care constatã — evident ca-
ustic — cã s-ar fi ajuns, prin prezentarea partidelor ca structuri de putere autonome,
la „explicarea partidelor prin partide, prin sistemul electoral“, cã aceste „lacune“
ar fi eliminate prin studii asupra doctrinelor ºi programelor partidelor, ca ºi asu-
pra suportului lor social, asupra particularitãþilor tipurilor de societãþi ºi de civili-
zaþie în care apar ºi se manifestã partidele.10 Rãspunsul sãu, formulat în anul
1963, admite cã aspectele de mai sus este bine sã fie luate în seamã, dar cã nu
trebuie neglijate „câteva fapte“, pe care le sugereazã evoluþia partidului ca insti-
tuþie. „Fenomenele de organizare, secundare în secolul al XIX-lea, au dobândit
o mare importanþã odatã cu apariþia partidelor socialiste, comuniste ºi fasciste.
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Infrastructura socialã ºi rivalitãþile de clasã, esenþiale între 1850 ºi 1950 în Eu-
ropa Occidentalã, par sã nu fi jucat în aceeaºi epocã decât un rol secundar în Sta-
tele Unite. De asemenea, de câþiva ani ele par sã-ºi piardã progresiv rolul primor-
dial în cadrul naþiunilor vest europene. În sfârºit, ele abia apar în unele state de-
venite recent independente.“11

Sigmund Neumann a debutat în perioada interbelicã, prin publicarea lucrãrii
Die deutschen Parteien (Wesen und Wandel nach dem Kriege), apãrutã la Berlin
în anul 1932, în Editura Junker und Dündhaupt, dar se impune ca o personalitate
de prestigiu în anul 1956, când elaboreazã ºi coordoneazã volumulModern Poli-
tical Parties. Approaches to Comparative Politics (Partidele politice moderne.
Cercetãri în domeniul sistemelor politice comparate). În viziunea sa, partidul re-
prezintã «cheia de boltã» a sistemelor politice moderne, în cadrul cãrora se ma-
nifestã ca niºte „ºtrengari“ ºi ca „negustori de idei“.12 Definiþia pe care a propus-
o explicit partidului se întemeiazã pe un amalgam între proiecþia conceptualã,
eminamente cerebralã, ºi perspectiva operaþionalã, „desfãºuratã“ cu privire la
aceastã instituþie, care include patru componente. În primul rând, ideea de „par-
tid“ (party = parte) se poate contura, deci individualiza, ca entitate, ce presupune
indentificare cu o anumitã categorie de fenomene ºi diferenþiere netã de altele
(1). În al doilea rând, partidul reprezintã, în esenþa lui, o asociere (partnership)
în sfera sa de cuprindere ºi de manifestare, ca organizaþie politicã, a cãrei sepa-
rare netã de alte organizaþii derivã din programul sãu, din ideologia sa (2). În al
treilea rând, partidul implicã o participare, relativ largã ºi fãþiºã, la elaborarea ºi
adoptarea deciziilor (decision-making), în cadrul sãu organizatoric intern ºi mai
ales în sistemul reprezentativ sau, cel puþin, iniþierea de tentative de a mobiliza
forþele socio-culturale în vederea participãrii politice. Obiectivul participãrii po-
litice a corpului social presupune ca instituþia partid sã fie în orice moment pre-
gãtitã sã se lupte, iar aceastã trãsãturã conferã partidelor caracterul de instanþe
eminamente politice: partidele dobândesc semnificaþie ºi pondere în sferea
politicii doar prin lupta lor pentru putere ºi pentru influenþarea conºtientã a forþe-
lor sociale, a altor partide (3). În al patrulea rând, partidul, prin esenþa sa, implicã
— în afarã de existenþa anumitor entitãþi sociale, cu trãsãturi de asociere, indivi-
dualizare ºi participare — ºi apartenenþa sa, ca grupare distinctã, la un ansamblu
unitar ºi unic. Numai când interesele specifice ale partidelor se încadreazã într-
un tot comun, numai atunci lupta politicã nu duce la o dezagregare totalã. Numai
când sunt reafirmate constant elementele esenþiale care leagã adversarii politici,
se poate ajunge la echilibrare a deosebirilor. Aºa cum copiii acceptã regulile jo-
cului doar atâta timp cât sunt dispuºi sã participe la aceastã actvitate colectivã,
tot astfel ºi oponenþilor politici li se poate pretinde sacrificii doar în condiþiile în
care comunitatea politicã le apare ca un obiectiv care meritã sã fie menþinut (4).13
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Interdependenþa dintre esenþa partidului ºi destinul sistemului reprezenta-
tiv-pluralist decurge atât din caracterul „politic“ al partidului, acesta fiind „politic“
nu atât pentru cã aspirã la putere, cât pentru cã îndeplineºte îndeosebi funcþia unicã
de integrare politicã ºi de socializare. „«Partidul politic» — conchide Sigmund
Neumann — este organizaþia coagulatã de forþe politice active ale societãþii
preocupate de controlul asupra puterii guvernamentale, care luptã pentru câºti-
garea (suportului) mulþimilor, luptã în care se întrec cu altã grupare sau cu mai
multe grupãri având concepþii/viziuni diferite. Ca atare, acesta reprezintã acea
verigã necesarã care leagã forþele sociale ºi ideologiile de instituþiile guver-
namentale ºi le angajeazã în activitatea politcã în cadrul mai larg al comunitãþii
politice“ (statale — n.n., ºi subl. n., C.N.).14

Partidul politic este agent al democraþiei moderne în viziunea lui Sigmund
Neumann, deoarece concepþia despre democraþie ºi existenþa acesteia presupun
obligatoriu o pluralitate de opinii cu privire la soluþionarea problemelor dezvol-
tãrii sociale: fiecare partid, efectiv democratic, «bãnuieºte» cã nu întotdeauna
poate sã aibã dreptate, astfel cã apare logicã ºi indispensabilã existenþa de pozi-
þii variate, alternative, care refuzã, care nu concep unanimitatea.
Contribuþiile teoretico-metodologice din anii ’50 ai secolului trecut — când

a avut loc ºi reconstrucþia democraþiei în Europa de Vest — au fost promiþãtoare,
atât ca urmare a noilor abordãri, cât ºi a acumulãrilor, manifeste ºi latente, din
deceniile anterioare. Astfel, în definirea partidului, problemelor de organizare li
s-au adãugat chestiuni legate de profilul cultural-ideologic, de indentitatea spiri-
tualã, de relaþiile dintre partid ºi principalele componente ale sistemului politic,
ale structurilor socioumane, precum: clivaje ºi solidaritate/încadrare politicã;
mobilizare politicã în condiþii de varietate de obiective ºi de soluþii; conflicte
între prioritãþi ºi dificultãþi de acomodare a cerinþelor forþelor socio-culturale;
mobilizare politico-socialã ºi integrare la nivelul comunitãþii statale.

Joseph LaPalombara ºi Myron Weiner îºi expun punctul lor de vedere în anul
1966, în studiul, de amplã rezonanþã, The Origin and Development of Political
Parties15, studiu în care dezbat mai multe probleme teoretice. Perspectiva lor
asupra definirii partidului — deºi centrul de greutate al investigaþiei se situeazã
pe alte probleme — a fost preluatã de cercurile academice ºi universitare ca o
adevãratã axiomã. Astfel, de la sfârºitul anilor ’60 ºi din debutul anilor ’70 ai se-
colului trecut, ºtiinþele politice nord-americane ajung sã ocupe o poziþie de vârf
ºi sã domine pânã în prezent analizele asupra conceptualizãrii partidului politic.
Autorii amintiþi ne propun — în preambulul demersurilor asupra originii ºi asu-
pra factorilor care au consacrat partidele ca agenþi indispensabili în sistemele
democratice — o definiþie „operaþionalã“ sau „desfãºuratã“, care se înteme-
iazã pe patru criterii/condiþii care caracterizeazã partidul, ca instituþie, în timp
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ºi în spaþiu ºi îl individualizeazã net de orice alte forþe politice, mai ales nemo-
derne, ca ºi de tip modern. Vom reda aceastã definiþie — pe care puþini cerce-
tãtori de referinþã ne-au pus la dispoziþie într-un ciclu politic lung, de peste pa-
truzeci de ani, ºi apoi îi vom decodifica semnificaþiile. „Când vorbim în aceastã
lucrare despre partide politice — precizeazã Joseph LaPalombara ºi Myron
Weiner — ne referim nu la un grup neunitar de notabili ale cãror relaþii cu restul
comunitãþii locale erau limitate ºi se manifestau intermitent. Definiþia noastrã
presupune: (1) continuitate în organizare, adicã o organizare a cãrei existenþã
nu este dependentã de existenþa anumitor lideri; (2) o organizare care se mani-
festã permanent la nivelul local, cu sisteme de comunicaþii ºi relaþii regulate în-
tre unitãþile locale ºi cele naþionale; (3) determinarea autoconºtientã a liderilor,
atât pe plan local, cât ºi la nivel naþional, de a obþine ºi de a menþine, singuri
sau în coaliþii cu alte forþe politice, puterea de decizie, prin urmare nu pur ºi
simplu capacitatea de a influenþa exercitarea puterii, ºi (4) o preocupare din
partea organizaþiei de a-ºi cãuta adepþi în alegeri sau de a-ºi asigura, în orice
mod, un suport popular“ (subl. n. — C.N.)16.
Aceastã definiþie — evaluatã constant ca fiind «celebrã» — ne indicã explicit

patru criterii pentru a identifica ºi a caracteriza partidul politic, a cãror semnifi-
caþie se deduce prin raportare la conþinutul modernitãþii:
— Orice partid politic trebuie sã dispunã de o organizare durabilã, evident

mai lungã decât viaþa sau speranþa de viaþã a conducãtorilor sãi. Ca atare, par-
tidul trebuie sã nu fie dependent de diagrama harismei liderilor de la un moment
dat — din faza de întemeiere sau din aceea de avânt — ºi nici sã nu permitã con-
fuzia cu facþiuni sau clici, care nu au capacitatea de a se manifesta dupã ce liderii
acestora dispar. În schimb, partidul modern este compatibil cu existenþa anu-
mitor curente încarnate de cãtre anumite personalitãþi, care sunt reprezentative
pentru o bunã parte a forþelor socioculturale ce alcãtuiesc partidul.
— Orice partid politic trebuie sã dispunã de o organizare completã de la nive-

lul cel mai larg de cuprindere, de la cel teritorial-statal ºi pânã la cel al locali-
tãþilor, indiferent de dimensiunile acestora. Organizarea completã — ºi inevitabil
complexã — presupune întemeierea de structuri rezistente la «bazã» — la di-
ferite niveluri locale — ºi finalizarea lor în organizaþii care sã le poatã coordona
la nivel naþional.
— Orice partid de tip modern trebuie sã-ºi dezvãluie voinþa liber asumatã ºi

constantã de a exercita efectiv puterea, de a controla structurile guvernamentale.
Dacã grupãrile de interese — precum sindicatele º.a. — pot avea vocaþia de a
exercita direct puterea, acestea nu au, însã, capacitatea de a elabora alternative
ºi de a propune soluþii de guvernare, aºa cum fac partidele.
— Orice partid politic presupune voinþa deliberatã de a cãuta sprijin popular,

criteriu în baza cãruia cluburile de gândire sunt descalificate, întrucât nu au vo-
caþia de a se preocupa de legitimitate electoralã consistentã sau de a încerca sã-
ºi asigure sprijin din partea acelora care le îmbrãþiºeazã cauza.
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Aceste criterii ne permit câteva reflecþii. În primul rând, partidul politic este
o creaþie istoricã ºi sociologicã a sistemelor politice în curs de modernizare ºi
moderne. Partidul este instituþie preeminentã în sistemele reprezentativ-plura-
liste, dar acesta a fost — în secolul al XX-lea — ºi punctul de sprijin al siste-
melor totalitare europene sau al sistemelor politice africane, care au recurs în
anii ’50-’60 la soluþia «fronturilor naþionale», iar spre sfârºitul secolului trecut
la formulele F.I.S., Fronturile Islamice de Salvare. În al doilea rând, partidul po-
litic — prin esenþã ºi prin existenþã — este condiþionat de natura sistemului poli-
tic modern, de gradul de complexitate al acestuia sau de modul de exercitare a
puterii în stat, care presupun ca forþele populare, ce se implicã în sfera publicã,
sã fie controlate sau sã fie atrase organizat în sfera publicã. În al treilea rând,
partidul politic apare în societatea modernã în contextul în care sarcinile recru-
tãrii „clasei politice“ ºi a „clasei guvernamentale“ nu mai pot fi asumate optim
de cãtre un grup restrâns de oameni, care se dezintereseazã de sentimentele opi-
niei publice. În al patrulea rând, partidul politic îºi face apariþia ºi îºi asumã ro-
lul specific în momentul istoric în care forþele socioculturale trebuie luate în
consideraþie de cãtre elitele politice în vederea asumãrii paºnice a guvernãrii ºi
a asigurãrii echilibrelor politico-sociale. În al cincilea rând, se cuvine sã reþi-
nem cã, pe fundalul modernitãþii — care are ca simboluri în economie barajele
hidrocentralelor ºi platformele industriale —, partidul s-a impus în viziunea for-
þelor sociale ca simbolul modernitãþii în politicã. În al ºaselea rând, existenþa ºi
activitatea partidului politic sunt legate de «dezvoltarea politicã», prin urmare de
constituirea sistemului democraþiei reprezentative, de participarea politicã a unui
numãr crescând de oameni, ce nu aparþin elitei politice dominante. În sens preli-
minar, incipient, aceastã participare poate sã se limiteze la o implicare psiholo-
gicã în sfera politicã, ea reprezentând doar o identificare cu statul modern ca en-
titate constituitã, distinctã de grupãrile parohiale, sau o participare efectivã,
axatã pe coordonate exclusiv emoþional-psihologice sau pe susþinere electoralã.
În sfârºit, dezvoltarea politicã ºi modernizarea politicã implicã o complexificare
înaltã a reþelei de instituþii ºi de relaþii politice, ce reclamã un grad înalt de orga-
nizare, iar aceastã organizare impune partidul politic ca agent fundamental ºi in-
dispensabil al democraþiei.
— Jean Charlot ºi Monica Charlot — cunoscuþi în anii ’60-’70 ai secolului

trecut prin monografii asupra unor partide, asupra sistemului politic, prin
demersuri principial-teoretice asupra partidelor politice — se evidenþiazã în anul
1985 — în activitãþile pregãtitoare ale congresului Asociaþiei Internaþionalã de
ªtiinþã Politicã, desfãºurat la Paris — printr-un studiu antologic.17 Aceºtia
definesc partidul ca tip distinct de grupare politicã, a cãrei esenþã se determinã
ºi se dezvãluie în modul în care acesta apare ºi se manifestã, aflându-se, deci
sub influenþa complexã a societãþii, dar beneficiind de o anumitã autonomie, de
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capacitate de a o modela. Substanþa partidului, ca grupare distinctã, este aso-
ciatã cu ideea de organizaþie sau de structurã politicã, a cãrei contribuþie politi-
co-socialã este reflectatã de acþiunea politicã pe care o desfãºoarã. Autorii for-
muleazã ipoteza pertinenþei comparaþiei dintre partide („structuri“) din arii po-
litice ºi culturale foarte diferite, pledând cu privire la rafinarea teoriei politice
despre partide prin compararea nu numai a organizaþiilor asemãnãtoare, ci ºi a
acelora diferite,care acþioneazã în medii foarte variate.18 „Structurile politice —
susþin cei doi autori francezi — sunt inseparabile de ambientul lor, ale cãror
constrângeri le suportã, dar pe care, în egalã mãsurã, în anumite situaþii, le pot
obliga sã se conformeze intereselor lor“ (subl. n. — C.N.)19.

Definirea partidului ca grup politic distinct presupune ca în conþinutul con-
ceptului sã fie incluse câteva idei. Grupul, în întregul lui, trebuie sã nu fie egal
cu suma membrilor ce îl alcãtuiesc, deoarece ansamblul de oameni pe care îi
reuneºte devine o realitate de sine stãtãtoare doar în mãsura în care influen-
þeazã, prin mecanisme proprii, atitudinile ºi conduita membrilor, priviþi ca indi-
vizi-cetãþeni. Grupul presupune, deci, interacþiuni complexe între membri, ca si
cu alte grupuri, cu instituþiile statului, având ca mobil realizarea „binelui co-
mun“. În momentul în care interacþiunile grupului dispar — ca efect al izolãrii
sale sau al unei stãri dezagregative — înceteazã ºi existenþa grupului. Interacþiu-
nile dintre membrii grupului trebuie sã se bazeze pe un set de interese comune,
distincte de acelea proprii altor comunitãþi sociale.20 „Esenþa grupului social ar
fi deci de a fi un tot (un «sistem») întemeiat pe un interes comun ºi pe interacþiu-
nea dintre membrii sãi. Rãmân sã se stabileascã gradul de interacþiune ºi natura
legãturii grupale pe care vrem sã o reþinem. Într-o definiþie largã a grupului, se
va admite un nivel slab de interacþiune ºi o simplã legãturã obiectivã între mem-
bri. Într-o definiþie mai atent circumscrisã, se va cere un nivel de interacþiune ri-
dicat, ceea ce va presupune, practic, o structurare, o organizare formalã a gru-
pului. Legãtura dintre membrii grupului va trebui, dincolo de aceasta, sã fie con-
ºtientã, adicã subiectivã, nu numai obiectivã. Grupul va putea deci sã existe nu-
mai organizat pe baza unei conºtiinþe grupale“21.
Trãsãturile definitorii ale grupului politic — grupãri asociaþionale, organizate

temeinic pe baza conºtiinþei anumitor interese — sunt proprii atât grupurilor de
presiune, cât ºi partidelor politice. Cum diferenþiem, însã, partidul politic mo-
dern de toate celelalte categorii de forþe politice, de la grupãri de presiune pânã
la cluburi, grupuri parlamentare sau «partidele» din antichitate ºi protopartidele
din faza de debut a modernitãþii? „Aproape toþi specialiºtii — conchid Jean ºi
Monica Charlot — limiteazã conceptul, ca ºi în cazul grupãrilor de presiune, la
grupãri asociative, organizate, având de data aceasta ca scop cucerirea ºi exerci-
tarea puterii politice. Cele patru criterii formulate de LaPalombara ºi Weiner (...)
precizeazã clar: orice partid presupune o organizare durabilã, o organizare dife-
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renþiatã, care se aflã în cãutarea unui sprijin popular pentru cucerirea sau exercit-
area directã a puterii politice. Astfel definit, partidul politic este comparabil (ca
anatomie, n.n., C.N.) grupãrii de presiune, dar îndeplineºte alte funcþii ºi consti-
tuie un fenomen relativ recent, legat de modernitatea politicã. Totuºi, este sufi-
cient sã lãsãm de o parte trei dintre cele patru criterii formulate de LaPalombara
ºi Weiner ºi sã pãstrãm singura trãsãturã realmente distinctivã a partidelor —
cucerirea directã a puterii politice (...) — pentru ca un ansamblu variat de
grupãri, chiar de cvasigrupãri, sã fie înglobate în conceptul de partid ºi, în acelaºi
moment, fenomenul partidist sã se întoarcã mult în istorie“22. Aceastã ipotezã —
care plaseazã variate unitãþi sociale pe un univers limitat, ce merge de la sisteme
personalizate de interacþiune, precum clientele ºi camarile, la cvasigrupuri, de
genul clicilor sau al facþiunilor, de la grupãri anomice la grupãri fãrã caracter
asociaþional ºi ajunge, în final, la grupãri asociaþionale, grupãri de presiune ºi
partide politice — este atrãgãtoare, deoarece aceleaºi clivaje pot genera — în si-
tuaþii determinate — „unitãþi sociale“ diferite în acest univers îngust. „Aceastã
ipotezã — susþin autorii citaþi —, totuºi, ni se pare invalidatã de un element fun-
damental: ea neagã diferenþele de naturã, care existã între unitãþile sociale men-
þionate. În plus, existã ºi o diferenþã de grad, o diferenþã de naturã între o reþea
clientelistã, o facþiune ºi un partid «modern», chiar dacã într-un astfel de partid
— vezi Partidul Democrat-Creºtin Italian — existã clientele ºi în altul — precum
Partidul Liberal-Conservator Japonez — existã facþiuni“23. Ca atare, tipurile de
unitãþi sociale, de grupãri, trebuie diferenþiate tipologic cu atenþie, iar în stadiul
actual al modernitãþii politice, sociale ºi culturale este necesar sã se studieze cu
precãdere grupãrile asociative, grupãrile de presiune ºi partidele pentru a se evi-
denþia distincþiile dintre acestea, pentru a evalua atât apropierile, cât ºi deose-
birile dintre acestea, ca ºi frecvenþa ºi importanþa lor în sistemele ºi în structurile
politice cele mai moderne din lumea contemporanã. Cercetarea tuturor grupã-
rilor asociative va reliefa diferenþa de naturã dintre asociaþii cum sunt partidele,
aflate în eforturi manifeste de a cuceri puterea, ºi grupãrile de presiune, preocu-
pate, interesate de puterea politicã, de profilul deciziilor acesteia, dar nu de cuce-
rirea ei prin raportare la corpul social. În situaþii limitã, unele grupãri de presiune
— asociaþii religioase sau sindicate — se pot manifesta, într-o anumitã mãsurã
ca substitut funcþional al unui partid de opoziþie: dar acestea îºi pãstreazã carac-
terul de substitut, întrucât se lovesc, în activitatea lor, de limite pe care un partid
propriu-zis de opoziþie nu le dezvãluie. Pe de altã parte, ºi acele partide, care la
origini au fost grupãri de interese, ºi-au evidenþiat, de regulã, lacunele ºi au
eºuat. Aceastã situaþie poate fi ilustratã de Le Mouvement Poujade — partid re-
zultat din transformarea unor grupãri de presiune —, de «sindicalismul revolu-
þionar», provenit din sindicate muncitoreºti dornice sã ia locul partidelor munci-
toreºti, de partide întemeiate pe un suport social ºi profesional net delimitat24,
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precum unele partide agrariene, partide ale pensionarilor, partide antiimpozite
º.a. „Sentimentul nostru — precizeazã Jean ºi Monica Charlot — este cã un ase-
menea studiu ar confirma ireductibilitatea fundamentalã a partidelor la grupãrile
de presiune ºi invers. Nouã ni se pare cã trebuie sã mergem în acest sens: spe-
ranþa de viaþã limitatã a partidelor întemeiate prin mutaþia unui grup de presiune
ºi imposibila întoarcere la starea anterioarã în caz de eºec din partea grupului de
presiune devenit partid; sfârºitul mitului grevei generale ºi al faptului cã niciun
stat nu se va întemeia pe puterea sindicalã; puterea conducãtorilor ºi a mediilor
nonsindicale într-un partid ca Partidul Laburist Britanic; dispariþia partidelor
agrariene în Scandinavia... Noi vom postula, deci, o diferenþã de naturã între
grupãrile de presiune — definite ca «asociaþii voluntare, organizate în vederea
promovãrii interesului comun al membrilor lor pe lângã puterile publice» — ºi
partidele politice, concepute ca «asociaþii voluntare organizate pentru mobili-
zarea unui larg sprijin popular în vederea cuceririi sau a exercitãrii directe a pu-
terii politice».“25 Partidul politic — agent de mobilizare politico-socialã ºi agent
al sistemului reprezentativ — presupune un sistem de organizare complexã ºi
permanentã, la nivel central ºi la nivelul unitãþilor locale, pe de o parte, ºi voinþã
manifestã ºi efectivã de a exercita puterea nemijlocit, sprijinându-se pe audienþã
popularã, militantã ºi electoralã, cât mai largã cu putinþã, pe de altã parte.26

Mediul social-politic acþioneazã asupra partidului modelându-i structurile,
programele ºi funcþiile, prin factori precum: istoria þãrii, forþele socioculturale,
influenþele provenite din exterior º.a. Astfel: geneza ºi instituþionalizarea parti-
delor depind de gradul de dezvoltare politicã ºi de modernitate, dar, la rândul
lor, partidele susþin ºi accelereazã modernitatea; tipologia ºi forþa partidelor
sunt legate de clivajele socio-culturale, iar instituþionalizarea unui clivaj în par-
tid politic tinde sã consolideze respectivul clivaj, accentuându-i elementele care
îl separã de alte structuri sociale; legitimitatea partidelor — în privinþa scopu-
rilor lor, a mijloacelor pe care le folosesc — se aflã în relaþie de dependenþã ºi
de cultura politicã a societãþii în ansamblul ei, culturã pe care partidele — prin
ideologii, programe, prin campanii politice — o diversificã, o nuanþeazã ºi îi
oferã «fermenþi» de evoluþie; existenþa ºi manifestarea partidelor sunt subor-
donate cadrului legal-constituþional, cadru pe care partidele îl consolideazã în
unele privinþe ºi îl modificã în altele.27 Astfel, de peste douã sute de ani partidele
ºi-au consolidat permanent legitimitatea în cadrul culturii politice a þãrii în care
acþioneazã, conform acestei scheme generale: în faza iniþialã, acestea au fost
aproape pretutindeni contestate în numele unitãþii corpului social; astãzi sunt
considerate agenþi indispensabili ai democraþiei — aproape orice cetãþean iden-
tificându-se cu un partid sau altul —, iar legitimitatea sistemului social-politic
este corelatã cu performanþa politicã a partidelor. În acest cadru general, auto-
nomia partidului se reflectã în principalele sale trãsãturi definitorii: recrutarea
de membri, simpatizanþi, lideri ºi votanþi; determinarea formelor de organizare;
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adoptarea ideologiei ºi a programului; aºezarea pe baze flexibile a raporturilor
dintre lideri ºi membri, încât influenþa celor mulþi sã nu contracareze voinþa
„grupului conducãtor“. „Asociaþiile, ca ºi indivizii — conchid Jean ºi Monica
Charlot —, îºi pãstreazã întotdeauna o anumitã latitudine de acþiune în interiorul
reþelei de obligaþii ºi de constrângeri în cadrul cãrora acestea existã. Fiecare
dintre ele se mãsoarã cu celelalte numai prin ele însele, deci cu forþele ºi
slãbiciunile ce le sunt proprii.“28 Resursele partidelor — bani, numãr de membri,
de votanþi, sfera de cuprindere a organizãrii, competenþa liderilor, informaþia, re-
laþiile, combativitatea, imaginea, utilitatea politicã pentru corpul social º.a. —
sunt diverse ºi inegale, încât se reflectã asupra strategiilor ºi asupra tacticilor
folosite, asupra raþiunii lor de a fi: cucerirea puterii ºi exercitarea ei nemijlocitã.

Partidul — instituþie indispensabilã
sistemelor politice contemporane

Partidul modern — al cãrui sens l-am prezentat în paragraful anterior — a
avut ca antecesori «partidele» din antichitate ºi din faza clasicã a feudalismului,
despre care ni se oferã aprecieri ºi consideraþii expeditive, eliptice cu privire la
esenþa lor, în unele surse — scrieri din respectivele epoci istorice — ºi partidul
politic premodern, despre care cei ce s-au ocupat de problematica partidelor ne
oferã doar precizarea cã nu sunt «partide propriu-zise».
Partidul politic modern reprezintã, la o primã evaluare, instituþia/gruparea po-

liticã sau ansamblul sociouman întemeiat de «societatea civilã», dupã revoluþia
din Anglia ºi pânã în prezent, ansamblul consacrat o datã cu recunoaºterea prin
norme ºi principii politico-juridice ºi filosofice a calitãþii poporului ca suveran,
ca titular al puterii, calitate pe care ºi-o asumã prin influenþarea ºi exercitarea puterii
în numele voinþei generale. Partidul politic constituie — folosindu-ne de o expri-
mare mai riguroasã — o uniune (grupare) de oameni liberi din punct de vedere
juridic ºi politic, de cetãþeni ai unui anumit stat, ce se asociazã ºi se organizeazã
voluntar, pe baza comunitãþii de convingeri ºi de aspiraþii ºi se angajeazã de bunã
voie sã acþioneze pentru îndeplinirea lor ca idealuri asumate pentru un grup so-
cial determinat sau pentru ansamblul corpului social. Partidul politic de tip mo-
dern constituie singura categorie de forþe politice organizate, care se întemeiazã
ºi acþioneazã respectând — de regulã cadrul constituþional ºi legal, care luptã
deschis pentru influenþarea ºi preluarea puterii, pentru exercitarea ºi menþinerea
puterii de stat, care îºi asumã puterea pe baza unui program politic, prin care apãrã
ºi promoveazã interese — determinate istoric ºi social — ale populaþiei.
Partidul modern s-a impus ºi s-a consacrat ca agent indispensabil al competi-

þiei pentru putere ºi al exercitãrii acesteia, ca urmare a câtorva trãsãturi ce îl defi-
nesc ºi îl diferenþiazã net de orice alte categorii de forþe politice. În primul rând,
acesta este singura instituþie care îºi propune sã preia puterea pe baza consim-
þãmântului ºi a susþinerii largi, majoritare, a cetãþenilor. Practic, existã în socie-
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tatea modernã ºi alte forþe politice, care aspirã sã influenþeze puterea/decizia, dar
nu concep sã aducã la cunoºtinþa forþelor socioculturale interesele pe care ar ur-
ma sã le promoveze, programul pe care l-ar lansa din structurile guvernamentale.
În al doilea rând, partidul modern îºi asumã rolurile — din sfera puterii, din în-
treaga societate, atât de reprezentare, cât ºi de exprimare politicã a intereselor
corpului social — într-un mod mai calificat decât orice altã forþã politicã fãrã
atributele specifice unui partid. În acest sens, se apreciazã cã orice partid —
chiar ºi cel mai «dezinteresat» de competiþia pentru putere — se angajeazã în
orice campanie electoralã ºi se manifestã ca exponent al intereselor forþelor so-
ciale de sprijin într-un mod mai calificat decât cel mai «rafinat» grup de presiune
sau grup de interese. În al treilea rând, partidul politic modern — care existã ºi
activeazã în mediul unei societãþi democratice— admite transferul paºnic al puterii,
evitând conflictele ºi convulsiile sociale, deoarece acceptã ºi promoveazã regula
preluãrii ºi a exercitãrii puterii cât timp beneficiazã de suportul majoritar din partea
corpului electoral.
Partidul modern — exponent ºi promotor de interese ale corpului social, pe

care le amalgameazã în interese naþionale, agent al puterii în numele suverani-
tãþii populare — este o asociaþie de oameni care alcãtuiesc o organizaþie socialã
distinctã, este un organism social care — ca purtãtor de interese ºi ca factor de
decizie — alcãtuieºte un subsistem de iniþiativã ºi de mobilizare socialã, un fel
de «microsistem politic». Calitatea sa de structurã de autoritate rezultã din faptul
cã organizarea este corelatã cu dreptul liderilor de a da dispoziþii, de a lansa ini-
þiative, de pe poziþii statutare ºi programatice, în numele membrilor, susþinãtorilor
ºi simpatizanþilor, de a le solicita disciplinã, angajare. Partidul — ca grupare po-
liticã — se caracterizeazã printr-un evident grad de coordonare raþionalã a com-
portamentelor celor ce îl compun în funcþie de finalitãþile declarate, care sunt fi-
nalitãþi de recunoaºtere reciprocã ºi de perpetuare a speranþelor comune: partidul
exceleazã prin organizarea ºi coordonarea relaþiilor interpersonale, atât de la ni-
velurile structurilor conducãtoare, cât ºi de la acelea ale structurilor care includ
membrii de rând. Partidul modern, apãrut în condiþii istorice critice — când a
trebuit sã se manifeste ca agent intermediar între corpul social ºi instituþiile de
tip reprezentativ ale statului ºi sã rezolve crize politico-sociale majore — s-a im-
pus ºi s-a consacrat ca sistem structural preocupat sã colecteze ºi sã sintetizeze
interese ale grupãrilor sociale ºi sã le transforme în decizii, în acte ale puterii po-
litice. De aceea, partidul, ca grupare organizatã, promoveazã interese determinate
aparþinând numeroaselor tipuri de categorii sociale ºi încearcã sã le dobândeascã
recunoaºtere politicã. Partidul — ca grupare intermediarã între corpul social ºi
componentele statale ale democraþiei — exprimã, promoveazã ºi exploreazã in-
terese multiple, realizeazã controlul direct asupra principalelor instanþe ale puterii
politice.
Partidul modern este — prin activitatea sa, prin comportamentul sãu ºi prin

structurile sale — un rãspuns politic, mereu adaptat, cerinþelor mediului în care
se manifestã. Or, în mãsura în care vizeazã puterea, partidul intrã automat în con-
flict/competiþie cu alte partide. Conflictul pentru putere apare inevitabil ºi în in-
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teriorul partidului, ca atare. Ca ºi conflictele dintre partide, ºi conflictul din in-
teriorul partidului trebuie tolerat. Partidul, grupare ce aspirã sã ia puterea în stat,
este preocupat sã atragã noi membri. Extinderea sa — în fond o organizaþie
umanã aparte — îl obligã „sã acomodeze“ interesele tuturor aparþinãtorilor, sã le
stabilizeze încât influenþa sa sã nu se restrângã, ceea ce presupune ca partidul po-
litic modern sã se întemeieze pe disciplinã, pe atribuirea de sarcini. Asemenea
obligaþii politice sunt combinate cu manifestarea respectului ºi a încrederii în
aparþinãtori, în susþinãtori ºi simpatizanþi, cu atribuirea de recompense, când se
aflã la putere. De altfel, punctul principal de sprijin, ca ºi cel sensibil/critic se
aflã la nivelurile organizaþiilor de jos, care capteazã imensa majoritate a mem-
brilor, care mobilizeazã simpatizanþii ºi susþinãtori.
Mediul sociocultural din sistemele democratice împinge logica internã a

structurãrii partidului spre adoptarea democraþiei interne. Pe de o parte, accesul
la putere ºi menþinerea la putere sunt condiþionate de ponderea semnificativã a
voturilor care se dobândeºte de la membri, de la simpatizanþi, rude, cunoscuþi,
prieteni ai membrilor ºi ai militanþilor. Pe de altã parte, grupãrile conducãtoare
din partid îºi fac concurenþã pentru a accede la poziþiile cele mai înalte din partid
ºi, pe aceastã bazã, la poziþii reprezentative în stat.
Conceptul de partid politic modern ºi fenomenul partidist au relevanþã efec-

tivã — teoreticã ºi aplicativã — îndeosebi în spaþiile politice ºi culturale ale Eu-
ropei ºi Americii de Nord, ale Americii Latine, ale Noii Zeelande ºi Japoniei.
Partidul — în sensul pe care l-am prezentat — existã ºi funcþioneazã mai ales în
aceste zone ale planetei. Existenþa partidului modern este inseparabilã de feno-
menele fundamentale care surprind sensul ºi devenirea politicului de peste douã
secole, ºi anume: statul modern, forþele socioculturale, etnice ºi clasiale, naþiu-
nea, expresii nemijlocite ale modernitãþii civilizaþiei, ale funcþionãrii sistemelor
politice pe criteriile reprezentativitãþii ºi ale participãrii politice de masã. În afara
spaþiilor menþionate, partidele sunt încã, de regulã, slab integrate în societãþile în
care se manifestã, îndeosebi în cele din Africa, din Asia. În asemenea societãþi
— mai ales în acelea din zona Africii negre — integrarea socialã ºi comunicarea
politico-socialã sunt încã în faze incipiente sau fragile: naþiunea modernã este în
curs de constituire; limbã naþionalã, ca limbã literarã, este, de asemenea, într-un
stadiu necristalizat, iar forþele socioculturale — ca grupãri sociale date — nu au
reuºit sã substituie comunitãþile grupale de tip parohial, precum clanurile, tribu-
rile ºi altele. Partidele politice din emisfera sudicã au fost create — în general —
de cãtre elite politice ºi culturale, nu atât pentru a rezolva problemele dezvoltãrii
societãþilor în cauzã, cât pentru a rãspunde trebuinþelor ºi aspiraþiilor lor îngust-
elitare, întemeiate pe mimetism politic, de facturã occidentalã. În consecinþã, in-
teresele fundamentale ale corpului social rãmân în afara sferei de acþiune a par-
tidelor în cauzã. De aici rezultã cã atari partide se aflã, cu precãdere, suprapuse
forþelor populare ºi cã existã, prin urmare, o falie profundã între cercurile condu-
cãtoare instruite ºi categoriile sociale de jos. Totodatã, fenomenul partidist vizeazã
în aceastã zonã mai ales aºezãrile urbane ºi rãmâne aproape strãin de mediile ru-
rale, unde se aflã concentratã cea mai mare parte a populaþiei. Astfel, partidul —
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ca instituþie în constituire — accentueazã dualismul oraº-sat ºi decalajele de dez-
voltare dintre lumea urbanã ºi mediul sãtesc. „Partidul“ din acest spaþiu este asi-
milabil — între anumite limite ºi sub anumite rezerve — partidului clasic mo-
dern, întrucât manifestã aceeaºi preocupare stãruitoare de a prelua ºi a exercita
puterea ºi încearcã sã se implanteze, cu anumite programe ºi ideologii, în princi-
palele grupãri sociale date.
Partidul modern — ca univers uman organizat, cu roluri hotãrâtoare în siste-

mele politice contemporane, cu influenþe la nivelurile personale, naþional ºi
mondial — ni se înfãþiºeazã ca instituþie dinamicã. Trãsãturile sale definitorii se
adapteazã, unele alternabile se eliminã, dispar, iar altele noi se impun. De aceea
clarificãrile teoretice reprezintã o preocupare a fiecãrei generaþii. Conceptul de
partid mare influenþeazã tipologia partidelor, tipologia sistemelor de partide —
probleme pe care le vom aborda în volumele urmãtoare — se regãseºte în conþi-
nutul ºi semnificaþia multor concepte-cheie din ºtiinþele politice, precum stat,
putere, democraþie, legitimitate º.a., care, la rândul lor, trebuie redefinite în lu-
mina realitãþilor proprii fiecãrei etape de dezvoltare socialã.
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