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Termenul diplomaþie poate fi folosit în
cel puþin patru sensuri, în special în dome-
niul relaþiilor internaþionale, dar ºi în lim-
bajul comun (Berridge ºi James, 2003, 69-
70). Astfel, diplomaþie poate însemna:

1. Ansamblul procedurilor, reglemen-
tãrilor, instituþiilor ºi reprezentanþilor ofi-
ciali ai statelor, aflaþi în propria þarã sau pe
teritoriul altui stat, care determinã modul
de derulare a relaþiilor dintre douã sau mai
multe state suverane, sau dintre un stat ºi
anumite organizaþii internaþionale.

D. este, din aceastã perspectivã, bilate-
ralã sau multilateralã. Diplomaþia bilate-
ralã se referã la relaþiile stabilite între douã
state, iar diplomaþia multilateralã la relaþi-
ile unui stat cu diferite organizaþii interna-
þionale, precum Organizaþia Naþiunilor
Unite (O.N.U.) ºi agenþiile sau organizaþiile
specializate ale acesteia, Organizaþia Tra-
tatului Atlanticului de Nord (N.A.T.O.),
Uniunea Europeanã, Uniunea Africanã,
Consiliul Europei, Liga Arabã etc.

În general, D. este pusã în practicã prin
intermediul ministerului Afacerilor Exter-
ne al statului respectiv, care are douã com-
ponente structurale: Centrala cu rol de co-
ordonare, planificare, evaluare ºi verifi-
care a serviciului diplomatic ºi reprezen-
tanþele (misiunile) diplomatice, având rol
de reprezentare externã, comunicare ºi in-
formare, promovare a intereselor statului
trimiþãtor ºi relaþionare cu autoritãþile sta-
tului primitor, cu instituþiile ºi organiza-
þiile din societatea respectivã. Diplomaþii
de carierã, adicã cei care activeazã perma-
nent în cadrul corpului diplomatic al unui
stat, au un rang (grad) diplomatic cores-
punzãtor experienþei ºi performanþelor lor
profesionale, care poate fi, în ordine as-
cendentã: ataºat diplomatic, secretar III,

secretar II, secretar I, consilier diplomatic,
ministru-consilier, ministru plenipotenþiar
sau ambasador. În abordarea clasicã, prin
misiune diplomaticã a unui stat pe terito-
riul altui stat se înþelege exclusiv ambasada,
dar abordãrile recente, mai flexibile, includ
în categoria extinsã a reprezentanþelor sau
misiunilor diplomatice, alãturi de ambasadã,
misiunile (reprezentanþele) permanente de
pe lângã organizaþiile internaþionale, oficiile
consulare de carierã (consulate generale,
consulate, birouri consulare) sau cele ono-
rifice, precum ºi centrele sau institutele
culturale cu caracter guvernamental, no-
tificate ºi acreditate diplomatic. În anumite
situaþii, un ambasador rezident într-un
anumit stat primitor poate fi numit ºi acre-
ditat în mai multe state dintr-o regiune, în
care statul trimiþãtor nu are ambasade (din
motive bugetare sau care þin de consistenþa
mai redusã a relaþiei bilaterale), caz în care
va fi recunoscut ca ambasador nerezident.
Toate misiunile diplomatice ºi consulare
de carierã, precum ºi personalul diploma-
tic ºi consular aferent, acreditat pe terito-
riul unui stat, beneficiazã de prevederile
Convenþiei de la Viena asupra relaþiilor di-
plomatice (1961), respectiv ale Convenþiei
de la Viena asupra relaþiilor consulare
(1963). Iniþial, D. ºi activitatea consularã
erau privite separat iar rutele profesionale
erau distincte, dar amalgamarea lor în ca-
drul ministerului de externe ºi unificarea
corpului diplomatic ºi consular au fãcut ca
astãzi sã nu mai existe practic o diferenþã
de statut diplomatic între agenþii diplo-
matici cu sarcini „politice“ din cadrul
ambasadelor, ºi cei cu sarcini consulare
din cadrul secþiilor consulare ºi oficiilor
consulare, ºi unii ºi alþii fiind posesori de
paºapoarte diplomatice, respectiv beneficiari
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ai aceluiaºi sistem de imunitãþi ºi privilegii
diplomatice. În plus, acelaºi agent diplo-
matic poate servi de-a lungul carierei în ro-
luri diferite, atât cu însãrcinãri consulare
cât ºi în sfera diplomaþiei politice.

Termenul D. a fost folosit în premierã
de gânditorul politic ºi parlamentarul bri-
tanic Edmund Burke, în 1796. Totuºi, acti-
vitatea de naturã diplomaticã este mult mai
veche, chiar dacã nu era cunoscutã sub
aceastã denumire. De exemplu, cardinalul
Richelieu, care conducea cabinetul Re-
gelui Franþei, Louis al XIII-lea, a înfiinþat
în 1626 o structurã guvernamentalã cu rol
de coordonare a reprezentanþelor franceze
în strãinãtate (deci, un precursor al minis-
terului de externe de mai târziu), în timp
ce activitatea instituþionalizatã de relaþio-
nare cu alte state era denumitã négociation
continuelle, termen considerat la rândul
sãu precursorul conceptului de diplomaþie
din epoca modernã.

2. Utilizarea tactului în relaþia cu alþi
oameni, în orice situaþie în care cel despre
care se vorbeºte cã trebuie „sã acþioneze
cu diplomaþie“ urmãreºte anumite interese
care necesitã acordul (aprobarea) celor
apelaþi. În aceastã accepþiune, diplomaþia
se referã mai degrabã la o abilitate sau ap-
titudine a cuiva de a obþine, printr-o formã
adecvatã de comunicare sau negociere, re-
zultatul dorit.

3. Orice încercare de rezolvare a unui
conflict inter-statal sau intra-statal prin ne-
gocieri, nu prin confruntare (de orice tip ar
fi aceasta) sau prin mijloace violente.Astfel,
metoda (soluþia) diplomaticã se referã în
acest caz la voinþa de a negocia cu cealaltã
parte implicatã în conflict ºi, eventual, de
a ajunge la un compromis acceptabil de
ambele pãrþi. „Diplomaþie“ nu presupune
în aceastã accepþiune neapãrat prezenþa
agenþilor diplomatici ai statului sau rolul
ministerului de externe, ci, în sensul larg al
termenului, implicarea oricãrui lider sau
reprezentant al unei grupãri aflate în con-

flict, care se angajeazã în negocieri pentru
soluþionarea conflictului.

4. Politicã externã sau politicã interna-
þionalã, în sensul ansamblului deciziilor cu
caracter politic privind relaþionarea între
state (guverne), nu neapãrat al prestaþiei
profesioniste a serviciului diplomatic ex-
tern. În special în Statele Unite, „diplo-
maþie“ se poate folosi interºanjabil cu „po-
liticã externã“. De exemplu, în faimoasa sa
carte „Diplomaþia“, Henry Kissinger pro-
pune în fapt o analizã a politicii ºi relaþiilor
internaþionale de la Richelieu pânã dupã
Rãzboiul Rece, precum ºi raportarea poli-
ticii externe a Statelor Unite la scena poli-
ticã internaþionalã din ultimii douã sute de
ani. Într-o stilisticã specificã, Kissinger afir-
mã, de exemplu: „dupã cum avea sã de-
monstreze Hitler, în lumea diplomaþiei, un
tun încãrcat are adeseori mai multã putere
decât un enunþ legal“ (Kissinger, 2003,
704). Folosirea termenului de diplomaþie
în loc de politicã externã sau relaþii inter-
naþionale are însã dezavantajul de a pune
în umbrã distincþia importantã care ar tre-
bui fãcutã între deciziile guvernului pri-
vind relaþiile externe ºi mijloacele tehno-
cratice (non-violente) prin care acestea sunt
îndeplinite de cãtre diplomaþi (Berridge ºi
James, 2003, 70). În Europa se preferã, de
regulã, menþinerea diferenþierii concep-
tuale între politica externã ºi diplomaþie,
conform tradiþiei de inspiraþie francezã.

Dincolo de sensurile ºi semnificaþiile
posibile ale diplomaþiei, evocate mai sus,
studiile diplomatice contemporane aratã
evoluþia (transformarea) treptatã dar sub-
stanþialã a conþinutului ºi metodelor aces-
teia, de la sistemul de tip „grotian“1, pe
care s-a fundamentat ulterior dezvoltarea
dreptului internaþional diplomatic (Berridge,
Keens-Soper ºi Otte, 2001, 50-51), la cel
„kissingerian“, care se revendicã din ºcoa-
la realistã americanã.

————————
1 Hugo Grotius (Huig de Groot, 1583-1645), cãrturar, avocat ºi diplomat de origine olandezã, ambasador

al Suediei la Paris între 1634-1644, s-a remarcat prin scrierile sale cu referire la dreptul diplomatic.
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Dincolo de faptul, altminteri incon-
testabil, cã termenul ideologie derivã de la
„idee“, ceea ce este acceptat de toþi teoreti-
cienii ideologiilor, indiferent de perioada
istoricã în care au trãit ºi de orientarea lor,
nu existã, practic, un consens al autorilor
în domeniu asupra unei definiþii unice a I.
Relativ frecvent, conceptul de I. politicã
este folosit interºanjabil cu cel de doctrinã
politicã sau chiar de filosofie politicã dar,
deºi „ambele sunt conceptualizãri teoretice
ale politicii, filosofia politicã este mai pro-
fundã ºi mai introspectivã“ (Baradat, 2012,
15). Pe de altã parte, „doctrina“, deºi în
multe cazuri superpozabilã în conþinut cu
I., mai poate fi folositã ºi în sensul de stra-
tegie, de program, de viziune asupra unei
cãi practice de urmat, în special în accep-
þiunea americanã aceasta fiind personali-
zatã dupã numele liderilor care au aplicat-
o: doctrina Monroe, doctrina Truman, doc-
trina Bush-Cheney etc. I. este însã mai
generalã decât o doctrinã, fiind un mod
universalist de a interpreta realitatea
(Mungiu, 1998), motiv pentru care facem
opþiunea de a considera cã I. ºi doctrina,
deºi foarte asemãnãtoare ca portofoliu, pot
avea uneori semnificaþii diferite, în con-
texte diferite.

Încercând sã facã o sintezã a multiple-
lor sensuri în care aceasta poate fi folositã,
Terence Ball ºi Richard Dagger au propus
urmãtoarea formulare: „ideologia este un
set coerent ºi comprehensiv de idei care
explicã ºi evalueazã condiþiile sociale, aju-
tã oamenii sã-ºi înþeleagã locul în societate
ºi oferã un program pentru acþiune socialã

ºi politicã“ (Ball ºi Dagger, 2000, 22). Con-
form aceloraºi autori, din aceastã definiþie
ar decurge patru funcþii distincte ale unei
ideologii: explicativã, evaluativã, orienta-
tivã ºi programaticã (prescriptivã). Istoria
acestui concept este însã mult mai veche
iar traseul teoretic, metodologic ºi inter-
pretativ al „ideologiei“ a cunoscut variaþii
semnificative, în funcþie de orientãrile in-
telectuale ale autorilor.

Astfel, termenul a fost introdus de cãr-
turarul francez Antoine Destutt de Tracy
(1754-1836), în epoca ce a urmat Revolu-
þiei Franceze, mai precis în 1796. De Tracy
s-a referit la I. ca la o posibilã „ºtiinþã a
ideilor“, construind noul termen prin ana-
logie cu ºtiinþe consacrate precum biolo-
gia, geologia, zoologia etc. Mai târziu, în
secolele XIX ºi XX, „ideologia“ avea sã
cunoascã o expansiune a utilizãrii ºi o di-
versificare impresionantã a sensurilor ºi
abordãrilor, grupate de regulã în douã mari
categorii: perspective sau abordãri „mar-
xiste“, respectiv „non-marxiste“ (Heywood,
2012, 6-10).

Karl Marx (1818-1883) ºi Friedrich
Engels (1820-1895) oferã, în cartea lor
The German Ideology, publicatã pentru
prima datã în 1846, o viziune asupra I. ca
reflectare a ideilor clasei conducãtoare:
„ideile clasei conducãtoare sunt în fiecare
epocã ideile conducãtoare; de exemplu,
clasa care deþine forþa materialã con-
ducãtoare în societate deþine în acelaºi
timp ºi forþa intelectualã conducãtoare“
(Marx ºi Engels, 1970, 64). Pe aceeaºi li-
nie, evident de inspiraþie marxistã, filoso-



soful Antonio Gramsci considerã în 1935
cã sistemul capitalist bazat pe clase sociale
este susþinut nu numai de puterea econo-
micã ºi politicã inegalã a acestora dar ºi de
hegemonia ideilor burgheze în societate.
Prin aceastã definiþie, marxiºtii au legat
practic I. de putere, conferindu-i totodatã
un sens peiorativ.

Dintr-o perspectivã diferitã, cu finali-
tate „nemarxistã“, sociologul german Karl
Mannheim (1893-1947) aratã în Ideology
and Utopia din 1929, pornind de la tezele
lui Marx ºi Engels, cã I. ar trebui scoasã de
sub limitarea înþelesului de gândire a cla-
sei conducãtoare ºi plasatã într-o accep-
þiune mai largã, aceea de sistem de convin-
geri (credinþe) integrate asupra lumii, apar-
þinând unui anumit grup social, aflat într-o
conexiune istoricã certã cu alte sisteme de
gândire din trecut. Mannheim propune
astfel sinonimul de Weltanschauung, adicã
perspectivã asupra lumii (Mannheim,
1960). Spre deosebire de ideologii, utopi-
ile ar fi reprezentãri idealizate ale viito-
rului, care presupun transformãri radicale
ale statului ºi societãþii, de cele mai multe
ori nerealiste sau chiar primejdioase. Sin-
gurul punct comun al ideologiilor revolu-
þionare ºi al utopiilor ar fi credinþa oame-
nilor cã o lume mai bunã se poate „con-
strui“ pe baza unor modele raþionale, con-
cepute teoretic ºi implementate ulterior în
viaþa realã. Din acest punct de vedere, con-
servatorismul, care exprimã neîncrederea
în orice model teoretic de organizare a so-
cietãþii, cu alte cuvinte neîncrederea în ca-
pacitatea raþionalã a oamenilor de a schimba
lumea în bine ºi preferinþa pentru pãstrarea
tradiþiilor împãmântenite în viaþa politicã
ºi economico-socialã, este uneori denumit
contra-ideologie.

Acceptãm astfel cã I. este, în esenþã, un
ansamblu articulat ºi integrat de idei,
valori ºi principii prin care un grup de ade-
renþi îºi definesc o identitate politicã mai
mult sau mai puþin comunã, ºi prin care
aceºtia interpreteazã/se raporteazã de o
manierã similarã la diferitele procese poli-
tice, economice ºi sociale. Ideologiile de-

mocratice ale lumii moderne sunt libera-
lismul, socialismul ºi conservatorismul.
Fiecare din aceastea a cunoscut, de-a lun-
gul timpului, variante ºi nuanþe precum: li-
beralismul clasic, neo-liberalismul, libera-
lismul social, social-democraþia, creºtin-
democraþia etc. Tot ca ideologii ale mo-
dernitãþii, dar totalitare (care resping plu-
ralismul politic ºi de opinii) menþionãm
fascismul ºi comunismul, ambele eºuate în
secolul XX în practica guvernãrii.

În general, în dezbaterea ideologicã
tradiþionalã, se foloseºte clivajul stânga-
dreapta, preluat din poziþionarea facþiu-
nilor parlamentare franceze în preajma Re-
voluþiei de la 1789, cu cei plasaþi în „stân-
ga“ susþinând ideile de schimbare politicã
ºi socialã din societate ºi cu cei din „dreap-
ta“ rãmaºi fideli statu-quo-lui ºi monar-
hului. Astãzi, prin „ideologie de stânga“ se
înþelege punerea accentului pe valori
precum egalitatea, libertatea ºi solidari-
tatea socialã, respectiv intervenþia redistri-
butivã a statului în economie, în timp ce
prin „ideologii de dreapta“ se înþeleg idei
ºi valori politico-sociale legate de ordine,
autoritate, tradiþie, ierarhie, valori morale
ºi religioase, respectiv neintervenþia sta-
tului în economie ºi încurajarea proprie-
tãþii private ºi competiþiei.

În afara celor trei ideologii majore
(convenþionale) menþionate mai sus, care
oferã perspective integrate, unitare ºi com-
prehensive asupra societãþii în ansamblu,
precum ºi programe proprii de acþiune (so-
luþii) pentru buna funcþionare a acesteia,
mai existã un numãr de aºa-zise „ideo-
logii subþiri“ sau cross-cutting ideologies
(Heywood, 2012, 14). Acestea oferã vi-
ziuni ºi interpretãri incomplete asupra lu-
mii ºi se bazeazã pe împrumutarea unor
idei ºi valori specifice uneia sau alteia
dintre ideologiile convenþionale, de la caz
la caz, pentru a da consistenþã unui miez
propriu insuficient susþinerii unei perspec-
tive complete asupra vieþii politice, econo-
mice ºi sociale. Printre acestea, se pot enu-
mera: naþionalismul, anarhismul, populismul
etc. sau ideologiile postmaterialiste ºi post-
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moderne precum ecologismul, feminis-
mul, multiculturalismul etc.

În epoca postbelicã, în special în societã-
þile occidentale dezvoltate ale anilor ’60, în
care modelul politic ºi economic al „statului
bunãstãrii sociale“ câºtigase mulþi aderenþi,
a apãrut sentimentul unei „convergenþe doc-
trinare“ bazate pe ideea compromisului defi-
nitiv între regimul capitalist ºi sistemul de-
mocratic al drepturilor universale ale bu-
nãstãrii. Sociologul Daniel Bell (1919-2011),
profesor la Harvard University, autorul vo-
lumul The End of Ideology publicat pentru
prima datã în 1960, se considera „socialist
în economie, liberal în politicã ºi conser-
vator în culturã“ (Bell, 2000).

Dupã criza economicã din 1973-1974,
ideologiile revin în forþã sub forme radi-
calizate ale discursului de dreapta sau de

stânga, iar în Occident curentul de gândire
neoliberalã avea sã resusciteze politicile
economice ale statului minimal, respectiv
privatizarea ºimarketizarea, transpuse mai
târziu în practicã, în anii 80, sub forma
doctrinelor Thatcherismului în Marea Bri-
tanie ºi a Reaganismului în Statele Unite
(Heywood, 2012, 49).

Chiar ºi în prezent, mai ales în regiuni
ale lumii care au traversat experienþe tota-
litare, termenul I. mai pãstreazã conotaþia
peiorativã specificã abordãrilor marxiste.
În anumite contexte, ideologizarea a fost
sinonimã cu politizarea excesivã ºi impu-
nerea unor „canoane“ contraperformante
în economie sau administraþie. Este mo-
tivul pentru care mulþi autori preferã în
scrierile lor versiunea soft a conceptului,
respectiv termenul de doctrinã.


