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Figura militantului.

Aparatul uman al partidelor politice, cel care le
sus ine în fond ac iunile i le d o anumit specificitate,
are în centrul s u figura militantului. Este o figur
emblematic pentru activitatea politic , indic un anumit
grad de participare politic , dar în acela i timp este de a i
stabili cu precizie caracteristicile.
În general termenul „militant” desemneaz o
„persoan care particip activ la via a unui partid,
sindicat sau institu ie religioas , pentru a face s triumfe
ideile propriei organiza ii” (S. Tama , 1993).
Militantismul este atitudinea militantului. Trebuie f cute
câteva preciz ri. În primul rând în leg tur cu pozi ia pe
care o ocup militantul în cadrul partidului. El nu se
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confund cu efii partidului, care sunt de cele mai multe
ori pl ti i pentru activitatea pe care o desf oar i care
au o putere de decizie mai mare sau mai mic , în func ie
de locul ocupat în ierarhia partidului. Militantul este un
executant, situat la baza aparatului de partid, dar el se
deosebe te de simpli membri ai partidului i de
simpatizan ii acestuia prin gradul de participare politic
i prin nivelul de identificare cu valorile doctrinare i
scopurile partidului la un moment dat. „Militantul este
aderentul activ” (M. Duverger, 1976, p.174). El este un
aderent activ atât în sânul organiza iei (particip la
reuniuni, congrese, etc.), cât i în afara ei, prin
promovarea ideilor, a doctrinei partidului.
O a doua precizare pe care trebuie s o facem se
refer la suporturile activit ii militante, la elementele de
natur psihosocial care sus in motiva ia celor care pot fi
considera i militan i. Este adev rat c aceste suporturi
sunt diferite de la un partid la altul, de la o epoc la alta,
de la o ar la alt , în func ie de pozi ia partidului
respectiv în sistemul politic al rii respective dar i de
tipul de partid, de ideologia, de strategia sa politic .
Încadrarea militantului în partid vizeaz atât o latur
material , partidul încercând s -i încadreze întreaga
activitate, cea profesional , dar, în grade diferite, i cea
familial , cultural , cea legat de petrecerea timpului
liber. Este o dep ire a spa iului propriu-zis politic, pe
care partidele încearc , în grade diferite, s o realizeze
prin crearea unor multiple organiza ii subordonate sau
prin orientarea unor organiza ii profesionale sau culturale
existente deja. Militantul ader la aceast structur
organiza ional de sus inere a partidului i este activ în
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cadrul ei. Pe de alt parte, aceast încadrare este înso it
de o încadrare spiritual , ideologic , care îi d un sens
primeia. Partidul poate oferi, prin ajungerea la putere, o
anumit pozi ie i anumite avantaje militan ilor s i.
Dincolo de aceast posibilitate, care treze te interesul
militan ilor i-i sus ine în activitatea lor, putem vorbi i
de satisfac ia pe care ace tia o au ap rând o anumit
doctrin i ac ionând pentru impunerea ei, dar i faptul c
militantul se simte integrat într-un grup, c partidul
devine pentru el o adev rat familie, un spa iu de socialitate i de convivialitate. Aceste categorii de motive
diferita se combin , în propor ii diferite, între ele în a a
fele încât militantismul apare ca „produsul unei tensiuni
între pasiuni i interese” (A. Hirschman, 1982).
M.- L. Rouquette, într-o lucrare din 1994,
considera c regimurile politice moderne, regimuri puse
s gestioneze societ i de mas , au tendin a de a absorbi
indivizii în anumite „categorii func ionale generale”,
asociindu-le regulamente, norme, obliga ii de comportament. Aceste categorii sunt : cet eanul, militantul i
muncitorul. Militantul este cel care cunoa te doctrina i
prin aceasta el este cel care poate „s indice drumul”.
Caracteristica sa este devotamentul pentru partid, obedien a fa de cerin ele acestuia.
Evident c modul de a privi militan ii, rolul
acordat acestora, depinde de la un partid la altul.
Partidele comuniste, de la apari ia lor, au trebuit s
înfrunte un mediu ostil. Reclamându-se de la o tradi ie
revolu ionar , cea a Marii Revolu ii Franceze, dar,
majoritatea dintre ele i de la Revolu ia socialist din
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Octombrie, el urm reau s schimbe radical societatea.
Aceast inten ie revolu ionar , ca i, pentru cele mai
multe, subordonarea total fa de Moscova, produceau,
în rândul popula iei i al guvernan ilor o anumit team i
ostilitate. Apartenen a la un asemenea tip de partid avea
un alt sens în ceea ce prive te participarea politic fa de
partidele tradi ionale. Ele creaser un nou tip de subsocietate, o subcultur opuse societ ii i culturii
majoritare, privite cu suspiciune i ostilitate. Adeziunea
la un asemenea partid presupunea, la început, în perioada
interbelic , anumite riscuri ce vor dispare, în bun parte
dup al doilea r zboi. Toate acestea d deau membrilor
partidelor comuniste un anumit specific. Ei erau dispu i
s accepte „disciplina de partid”, s accepte o invadare a
vie ii lor personale de c tre partid, în schimbul speran ei
unei anumite promov ri sociale viitoare dar i a
siguran ei i satisfac iei apartenen ei la „o mare familie”
i a particip rii la o lupt politic la scara întregii
omeniri i a întregii istorii, pentru „binele omenirii”. În
partidele comuniste aflate în opozi ie militantismul este
impus tuturor membrilor, este o condi ie a particip rii
politice a acestor membri, devine „expresia identit ii
sociale" (D. Chagnollaud, 1996, p.115) a acestor partide.
Problema la care vrem s ne referim este aceea a
modului în care acest militantism se p streaz ca o
caracteristic a „modului de a fi” comunist la sfâr itul
secolului XX i în ce m sur se deosebesc, din acest
punct de vedere, partidele comuniste ajunse la putere,
ini iatoare i sus in toare a unor regimuri totalitare, de
cele aflate înc în opozi ie.
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A fi comunist în Fran a.
Ap rut în 1920, prin sciziunea de sociali ti în
urma Congresului de la Tours, Partidul Comunist
Francez a fost organizat dup modelul bol evic, pe baza
ideologiei comuniste impus de c tre Lenin i Stalin mai
apoi, pe baza „centralismului democratic” i, mai ales pe
baza unei pronun ate obedien e fa de Moscova care nu
se va atenua decât în a doua jum tate a secolului XX. În
1936, al turi de sociali ti i de radicali, vor participa la
guvernare, în cadrul Frontului popular, pân la invadarea
Fran ei de c tre germani. Dovedindu-se foarte activi în
timpul ocupa iei germane, vor ap rea înt ri i la sfâr itul
r zboiului i vor participa la guvernare pân în 1947. În
condi iile „r zboiului rece”, datorit , poate, în primul
rând obedien ei fa de Moscova, P.C.F. va fi marginalizat dar va p stra totu i o pondere important în op iunile electorale ale francezilor. De exemplu, la alegerile
legislative din 1956 vor ob ine 25,7% din voturi.
Seismul social i politic din mai 1968, ca i
evenimentele externe, mai ales invadarea Cehoslovaciei,
vor afecta i partidul comunist. În primul rând se constat
o anumit orientare spre dreapta a electoratului, iar pe de
alt parte apari ia unor mici partide de extrem stânga,
opuse bol evicilor sovietici, partide de orientare maoist
de exemplu. Partidul comunist încearc s se distan eze
de linia ortodox de pân atunci, s - i îndrepte aten ia i
spre alte categorii decât muncitorii, cu deosebire spre alte
categorii salariate, renun
la ideea „dictaturii
proletariatului”, condamn invazia Cehoslovaciei etc.
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Aceast linie politic nou îi va aduce aderen i i
simpatizan i, ob inând, de exemplu, 21,4% din voturi în
1973. De i în ultimele decenii a participat de câteva ori la
guvernare, al turi de sociali ti, începând cu anii ’80,
P.C.F. intr într-o criz destul de profund . For a
electoral a partidului scade i ea sub 10% i uneori chiar
sub 5% din voturi. Este vorba nu numai despre un declin
electoral ci de unul structural care afecteaz chiar
identitatea partidului. Cum ar ta Jean Baudoin (1993),
aceast criz se datoreaz pr bu irii sau uz rii profunde a
doi factori care au asigurat, în timp, succesul ideii
comuniste în Fran a : pe de o parte declinul i dispari ia
modelului de societate propus de comuni ti prin ie irea
tot mai mult în eviden a disfunc ionalit ilor regimului
totalitar comunist, a modelului sovietic, i pr bu irea
acestuia pân la urm , iar pe de alt parte ancorarea în
rândurile unei clase muncitoare a c rei pondere
sociologic i politic a sc zut mereu pe m sura trecerii
la societatea post – industrial .
Num rul militan ilor comuni ti scade deci la
sfâr itul secolului XX, influen a lor este de asemenea mai
mic , dar se produc schimb ri i în ceea ce prive te
modul de a privi militantismul în cadrul partidului, legate
de schimb rile generale produse în societatea francez .
Temele mari ale militantismului comunist, care au fost
teme generale ale stângii, ca aspira ia la o reducere a
inegalit ilor sociale, dorin a ca fiecare individ s se
poat dezvolta liber, frica de xenofobie, aspira ia spre o
adev rat democra ie, cap t forme noi de expresie i,
mai mult, ele sunt împ rt ite de alte partide sau mi c ri,
de la sociali ti pân la ecologi ti. A fi comunist în Fran a
sfâr itului de secol XX înseamn deci altceva decât la
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mijlocul acestui secol, modernizarea societ ii determin
o anumit sublimare a militantismului, o atenuare a
caracterului s u radical, o sc dere a ponderii lui i a
influen ei sale.

Militantismul în condi iile totalitarismului
comunist.

Partidul comunist devine, într-un regim totalitar
de acest tip, singura for politic admis . P trunzând în
cele mai intime structuri ale statutului, pe care îl domin
i pe care îl folose te ca pe principalul instrument de
supunere a societ ii, partidul controleaz totul, î i
impune ideologia ca unic adev r, schimb radical
economia, distruge societatea civil i o înlocuie te cu o
structur de organiza ii i institu ii controlate deplin de
puterea politic , controleaz
strict toate formele
comunic rii sociale, îl domin pe individ sub toate
aspectele vie ii sale publice i private, îl modeleaz în
sensul dorit de putere, în sensul obedien ei absolute fa
de aceasta. De i num rul membrilor acestor partide
comuniste cre te, de i militantismul este în continuare
declarat drept principalul element al identit ii lor politice
i sociale, el nu este decât un fast militantism, de
complezen , adeziune la ni te valori i la un model de
societate în care, cu timpul, odat cu evolu ia regimului,
nu mai cred decât foarte pu ini. Adeziunea la partid i
men inerea în rândurile lui are ca principale resorturi,
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pentru cei mai mul i dintre membri, nu credin a într-un
anumit model de societate i într-o anumit ideologie ci,
mai degrab , posibilitatea de a ob ine anumite avantaje
materiale sau de prestigiu sau de a evita marginalizarea
social . Comunistul, într-un asemenea regim nu mai este
un militant în adev ratul sens al cuvântului, chiar dac
mimeaz acest rol. De fapt, pentru marea majoritate a
membrilor partidului, ceea ce li se cere este supunerea
oarb fa de liderul totalitar sau grupul de lideri care
de in puterea. Orice atitudine sau gest de punere la îndoial sau de dezacord cu comenzile de in torilor puterii
este rapid i aspru sanc ionat. A fi militant înseamn doar
a l uda puterea i a-i îndeplini cu stricte e poruncile.
Modelul „omului nou” pe care îl promoveaz
regimurile comuniste i pe care îl impun prin toate
pârghiile de socializare i de control social pe care le
de in, de i în aparen este modelul militantului, în
realitate este modelul supusului perfect, total obedient,
manipulabil de c tre de in torii puterii politice.
În România Partidul comunist a crescut de la circa
1000 de membri în 1944 la 4,5 milioane în „epoca de
aur”. O cercetare f cut asupra recomand rilor de primire
în partid elaborate în anii ’80, recomand ri care ne arat
cum era internalizat modelul „omului nou” de c tre
comuni tii de rând, ne arat c de fapt valorile
militantismului nu se bucur de foarte mult apreciere
din partea acestora. Ele sunt acceptate i afirmate în mod
duplicitar dar nu se mai crede în ele.

1

/ 2001

81
DESPRE SUBLIMAREA MILITANTISMULUI.
A FI COMUNIST ÎN ANII ’80 ÎN FRAN A I ÎN ROMÂNIA

Sublimarea militantismului se produce deci ca
urmare a exercit rii puterii de c tre comuni ti, a
instaur rii regimului totalitar, a birocratiz rii societ ii. În
cadrul partidului-stat fiecare are un loc bine definit,
fiecare este controlat prin pârghiile acestuia i trebuie s
execute comenzile puterii. Supunerea i nu militantismul
este cea care ofer o ans de supravie uire i chiar de
realizare a unor obiective personale, deci o pseudo
normalitate i anumite satisfac ii.

Dan Dasc lu

82
ROCSIR
Revista Român de Studii Culturale (pe Internet)

BIBLIOGRAFIE:

BAUDOUIN, J., 1993, „Le Parti communiste”, în D. Chagnollaud, La
vie politique en France, Editions du Seuil, Paris
CHAGNOLLAUD, D., 1996, Introduction à la politique, Editions du
Seuil, Paris
DASC LU, D., 2001, Personalitatea totalitar , ms., tez de doctorat
DENQUIN, J.-M., 1985, Science politique, P.U.F., Paris
DUVERGER, M., 1976, Les partis politique, Armand Colin, Paris
MOSSUZ-LAVAU, J., 1994, Les français et la politique, Ed. Odile
Jacob, Paris
NECULAU, A., 1999, Memoria pierdut . Eseuri de psihosociologia
schimb rii, Polirom, Ia i
ROUQUETTE, M.-L., 1994, Sur la connaissance des masses, P.U.G.,
Grenoble
ZINOVIEV, A., 1991, Homo sovieticus, Dacia, Cluj-Napoca

1

/ 2001

