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Abstract. Vladimir Putin’s regime has always drawn the attention of his
international counterparts due to several reasons, among which his ability
to maintain the administrative power was one of the most appealing
characteristics. International mass-media has described the Kremlin leader
as being an emblematic, yet intriguing character, while the global public
has perceived him in various different, both negative and positive ways.
The fact that Putin has a captivating personality and unshakable rhetoric
is no longer a surprise to anyone. How is he managing to maintain power
is a constant question that resides in the collective minds of the public
worldwide. This is an attempt to link the Putin doctrine’s efficiency to the
national specificity of the Russian people.
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Definiþiile doctrinei

Longevitatea unei administraþii prezidenþiale poate fi consideratã o realã
victorie într-o epocã ale cãrei principale caracteristici sunt dinamismul ºi schim-
barea. Întucât situaþiile de acest fel au devenit o raritate în lumea contemporanã,
în cadrul statelor democratice, administraþia Putin se remarcã în mod indubitabil
prin câºtigarea cursei cu timpul. În cele ce urmeazã, vom încerca sã conectãm
aceastã reuºitã a liderului de la Kremlin cu o excelentã cunoaºtere a caracteris-
ticilor propriului popor.
În primul rând, este necesar sã înþelegem ce este o doctrinã ºi care sunt parti-

cularitãþile sale pentru a le putea corela cu impactul pe care aceasta îl are asupra
vieþii politice ale unei naþiuni. O doctrinã reprezintã totalitatea principiilor, a
tezelor fundamentale ale unui anumit domeniu1. Termenul provine din latinescul
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doctrina2 care obiºnuia sã însemne învãþãturã, instrucþiune. Aºadar, o doctrinã
este codificarea tuturor credinþelor, a învãþãturilor, instrucþiunilor, principiilor
ori poziþiilor unei entitãþi, pe baza cãrora aceasta îºi reglementeazã activitatea,
delimitându-se de altele printr-un sistem de principii diferit.
Termenul a fost adesea relaþionat cu religia, însã conceptul de doctrinã a cãpãtat

de-a lungul timpului valenþe diverse, versatilitatea dobânditã permiþându-i sã fie
folosit în contexte diferite de cel religios, adaptându-se, aºadar, pentru a fi utilizat
ºi în alte domenii.
Conceptul de doctrinã este adesea relaþionat cu cel de dogmã. Acest termen

provenit pe cale greceascã de la dogma (δóγµα : pãrere, credinþã3 ori decizie,
ordonanþã4) reprezintã o afirmaþie cu caracter axiomatic, un principiu inegalabil,
fiind un cumul de credinþe al cãror caracter indiscutabil este obligatoriu pentru
cei ce formeazã parte dintr-un anumit grup, reprezentând fundamentul ºi punctele
capitale ale unui sistem, ºtiinþã ori doctrinã5.
Aºadar, doctrina reprezintã totalitatea învãþãturilor oricãrui sistem religios,

militar, politic, ideologic, filosofic, bazate pe principii general valabile. Putem
considera cã dogma reprezintã conþinutul doctrinei. Aceasta are caracter singular
ºi individual, un set de dogme compunând un sistem doctrinar.
Astfel, putem vorbi despre doctrina liberalã ca reprezentând principiile de

bazã ale tuturor adepþilor liberalismului, ori despre doctrina comunistã ca fiind
setul de învãþãturi comune tuturor promotorilor comunismului. Deºi termenul a
îndoctrina este adesea folosit în sens peiorativ, cu înþelesul de a impune un punct
de vedere, în aceastã lucrare vom face abstracþie de acest aspect, concentrându-ne
atenþia pe sensul teoretic al termenului în cauzã.
Ne vom concentra, aici, mai puþin atenþia asupra aspectelor filosofice ale no-

þiunii de doctrinã ºi ne vom ocupa de explicitarea sistemul doctrinar din punct
de vedere politic ºi administrativ.

Doctrinele politice

Când vorbim despre doctrine politice facem imediat referire la ideologii.
Ideologia este un set de credinþe caracteristic unui individ sau unui grup, un
sistem de idei ºi idealuri ce formeazã baza teoreticã în cadrul politicilor econo-
mice ori politice6.
Doctrina ºi ideologia par a fi termeni sinonimi ºi pot da naºtere confuziilor.

Cu toate acestea, în cazul doctrinelor de securitate, putem observa o diferenþã ce
delimiteazã cele douã noþiuni ºi concretizeazã înþelesul acestora. Doctrina nu
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este abstractã, ci concretã (...) ºi contextualã7. Diferenþa de nuanþã este crucialã,
fiind notabilã datoritã aplicabilitãþii ºi dinamismului presupus de o doctrinã.
Doctrina de securitate naþionalã este un termen ce îmbinã douã concepte funda-

mentale, cel de securitate ºi, în mod evident, cel de doctrinã. Astfel, o Doctrinã
de Securitate Naþionalã are rolul de a stabili ºi defini conceptele fundamentale
specifice domeniului securitãþii, asigurând suportul teoretic al securitãþii naþio-
nale ºi suportul conceptual al funcþionãrii integrante a tuturor instituþiilor ce fac
parte din Sistemul Naþional de Securitate8.
Fiecare doctrinã de securitate prezintã, în mod evident, specificitãþile sale în

funcþie de scopurile pe care le urmãreºte. Am putea fi tentaþi sã credem cã aceasta
are impact cu precãdere asupra politicii externe, contextul intern ocupând un rol
secundar în întreaga schemã politicã. Cu toate acestea, indiferent de obiectivele
finale ale oricãrei administraþii, o doctrinã eficientã este o doctrinã care se
muleazã pe specificul naþional, social ºi psihologic al poporului sãu. Aºadar, este
imperios necesar ca promotorul acesteia sã fie un fin cunoscãtor al naþiunii sale.

Doctrina Putin

Relaþia Putin – Rusia este o legãturã controversatã, fiind marcatã, pe de o
parte de aprobare ºi susþinere, iar pe de altã parte de presiune ºi nemulþumire
resimþite la nivel social din pricina incapacitãþii de a modifica în vreun fel soarta
naþiunii. Doctrina pe care acesta o promoveazã reflectã anvergura personalitãþii
sale, precum ºi modalitatea prin care liderul de la Kremlin percepe conceptul de
autoritate. Acest model de conducere se preteazã caracterului naþional rus.
Terminologia de specialitate vorbeºte cu recurenþã despre sufletul rus

(русская душа) ca fiind o idee aparte, ce înglobeazã tarele ºi calitãþile poporului
aflat la limita dintre Est ºi Vest. Acesta este caracterizat de concepte extreme,
trezind fascinaþie ºi dezamãgire, cauzând mereu situaþii neaºteptate, inspirând
iubire puternicã ºi urã intensã9. Aºadar, caracterul naþional rusesc este definit de
paradoxuri ºi extreme, iar liderul naþiunii se înscrie în tiparele acestuia.
Vladimir Putin preia frâiele puterii în martie 2000, în urma parcurgerii unui

interimat propus de Boris Elþîn ºi ales de majoritatea electoratului. Fiind al doilea
preºedinte al Federaþiei Ruse de la destrãmarea Uniunii Sovietice, Putin a primit
înalta funcþie considerând cã învestirea sa era o datorie sacrã de a aduce împreunã
poporul rus, de a aduna cetãþenii în jurul unor scopuri ºi obiective clare, fãrã a
lãsa sã treacã nici mãcar o zi sau un minut fãrã a-ºi aminti de patrie, de popor ºi
de viitor10.
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Pe plan intern, Putin a câºtigat popularitate datoritã discursului sãu ce pro-
mitea cetãþenilor creºterea nivelului de trai, acesta fiind ºi pactul social11 propus
de doctrina sa de-a lungul primelor douã mandate. Totuºi, de-a lungul perioadei
în care acesta s-a aflat la guvernare, rolul indivizilor în calitate de cetãþeni a fost
în mod constant diminuat. Într-o democraþie tânãrã, acest aspect a fost uºor de
atins având în vedere fondul social al naþiunii deja reduse la tãcere de o lungã
epocã a conformismului ºi acceptãrii reprezentatã de regimul totalitar al Uniunii
Sovietice.
Faptul cã Vladimir Putin este un adevãrat patriot este, fãrã îndoialã, incontes-

tabil. Sentimentele pe care acesta le are faþã de o Rusie mare, aºa cum fusese ea
proiectatã de Uniunea Sovieticã ºi creionatã ulterior de analiºti precum Aleksandr
Dughin în contextul eurasianismului12, sunt cele care îl determinã sã conducã o
politicã de radicalã ºi sã lupte pentru suveranitatea propriei þãri la nivel internaþional.
Societatea rusã este, chiar ºi astãzi, cufundatã într-o stare latentã de acceptare

a realitãþii înrãdãcinatã, probabil, în imposibilitatea de a interveni asupra unui
sistem înþelenit deja în profunzimile mentalului colectiv. Ruºii autentici au stat,
stau ºi vor sta la cozi interminabile fãrã sã se lamenteze, îndurã cu stoicism, în
ordine, aglomeraþia, neajunsurile sistemului sanitar, pensiile mici, admiterile
preferenþiale în sistemul de învãþãmânt superior ºi o mulþime de alte aspecte ce
mocnesc în societatea rusã, dar care nu au ajuns în punctul de a refula.
Formula doctrinei Putin pentru cetãþenii sãi a fost nu interveniþi în politicã ºi

noi nu interferãm în chestiunile voastre13. În timp, aceastã abordare a condus la
accentuarea conformismului în societate, orice punct de vedere alternativ ori
dezaprobador fiind respins. La acest fond social standardizat, propaganda agresivã
împotriva Vestului conferã Kremlinului puterea supremã în ceea ce priveºte soarta
cetãþenilor sãi.
Conºtientizarea acestei propagande în cadrul populaþiei se face în mediul

online, însã niciodatã în cadru oficial. Propaganda anti-occidentalã este condusã
de experþi care prin intermediul mijloacelor specifice lanseazã informaþii anti-
occidentale în spaþiul informaþional rusesc, care este aproape complet sub con-
trolul Kremlinului. Ca urmare a percepþiei distorsionate cauzate de realitate în
mod deliberat, o parte semnificativã a cetãþenilor þãrii a început sã experimenteze
teama ºi sã trãiascã într-un sens de ameninþare constantã. Mass-media construieºte
ºi rãspândeºte în mod deliberat imaginea Occidentului ca o forþã ostilã, de care
numai Putin o poate proteja, care nu are ºi nu poate fi o alternativã. De aceea, nu
trebuie sã fim surprinºi cã ratingul lui Putin cu imaginea lui paternalistã este atât
de înalt, pentru cã cetãþenii þãrii trãiesc într-un climat indus de tipul „fortãreþei
asediate“14.
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Aºadar, contextul intern este caracterizat, pe de o parte, de o populaþie obe-
dientã, ce încã încearcã sã îºi gãseascã identitatea civicã în urma prãbuºirii unui
regim totalitar, acest fond fiind propice pentru strategii de control precum propa-
ganda ºi dezinformarea venite din partea unui sistem de stat puternic ierarhizat
ºi oligarhic; pe de altã parte, dorinþa de a proteja prestigiul naþional ºi puterea în
context extern reprezintã realitatea ruseascã actualã.
Faptul cã Vladimir Putin reprezintã o personalitate aparte a cãrei anvergurã

nu poate fi contestatã este o realitate de netãgãduit. Cu toate acestea, succesul
parcursului sãu politic reflectat de doctrina sa de securitate naþionalã se aflã în
strânsã legãturã cu flerul de a-ºi înþelege ºi gestiona poporul ºi cu o moºtenire a
unui fond politic fragil lãsat în urmã de prãbuºirea Uniunii Sovietice.
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