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În lucrarea Culturã ºi identitate politicã în România postcomunistã (2015),
Lorena-Valeria Stuparu desfãºoarã un amplu demers analitic asupra tranziþiei
politice româneºti de la regimul totalitar comunist la democraþia constituþionalã
postcomunistã urmãrind în mod consecvent douã teme majore strâns legate între
ele: cultura politicã ºi identitatea politicã. Perspectiva sa generalã este una „filo-
sofico-eticã“ asumând postulatul aristotelic potrivit cãruia „orice societate este
constituitã în vederea unui bine comun“ (Aristotel, Politica), reformulat în epoca
noastrã ca „problema binelui politic sau a rãului politic“ (Paul Ricoeur, Histoire
et vérité, 1964).
În partea I a cãrþii – Puterea culturii ºi cultura puterii –, autoarea recurge,

între numeroase alte referinþe filosofice ºi ºtiinþifice relevante, la concluziile
principale oferite de Gabriel A. Almond ºi Sidney Verba în lucrarea devenitã
clasicã The Civic Culture (1963). Regimurile politice fasciste ºi comuniste din
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Europa secolului al XX-lea, argumenteazã autorii, au zdruncinat din temelii cre-
dinþa Iluminismului în raþiunea ºi în libertatea umanã realizabile la scarã mon-
dialã prin democraþia constituþionalã modernã. Pe de altã parte, „explozia parti-
cipãrii“ în Asia, în Africa (ºi, se poate adãuga, în Europa de Est), presiunea cva-
siuniversalã a indivizilor multã vreme „supuºi ºi izolaþi“ de a accede pe scena
politicã ridicã problema „culturii politice mondiale“. ªi existã douã modele prin-
cipale ale participãrii politice moderne: participarea cetãþenilor activi, inspiraþi
de o culturã politicã adecvatã, care influenþeazã deciziile guvernamentale în sta-
tele democratice; ºi „participarea supusã“ în statele totalitare. Cultura civicã este
o sintezã a culturii politice tradiþionale ºi moderne: „o culturã pluralistã bazatã
pe comunicare ºi persuasiune, o culturã a consensului ºi a diversitãþii, o culturã
care permite schimbarea, pe care chiar o modereazã“ (Almond, Verba: 6). For-
matã timp de secole în anumite societãþi occidentale – în primul rând în Marea
Britanie ºi în SUA –, este greu de spus dacã ºi cât din aceastã culturã se poate
„transplanta“ în alte contexte istorice ºi culturale.
În termeni generali, cultura politicã inspirã orientãri ºi/sau atitudini – cogni-

tive, afective ºi evaluative – diferite faþã de ordinea politicã existentã, adecvate
tipurilor principale cunoscute: „parohiale“, „supuse“ ºi „participative“. Cultura
politicã „parohialã“ este proprie societãþilor tribale, dar ºi unor comunitãþi locale
tradiþionale, unde ºeful (familiei, tribului, clanului) sau „ºamanul“ asumã, indistinct,
întreaga conducere „politico-economico-religioasã“ a comunitãþii (Ibidem: 17).
Cultura politicã „supusã“ (the subject political culture) întreþine aºteptãri pasive
faþã de „sistemul politic“, iar participarea politicã efectivã lipseºte prin definiþie.
„Supuºii“ sunt conºtienþi de existenþa ºi atotputernicia „sistemului“; manifestã
atitudini afective – de la mândrie pânã la urã – faþã de acesta; ºi au evaluãri –
pozitive sau negative – asupra legitimitãþii sale. Prin contrast, cultura politicã
participativã, aºa cum argumenteazã filosofii politicii încã de la Aristotel, constã
în implicarea activã ºi efectivã, nemijlocitã, directã, sau mijlocitã prin reprezen-
tanþi aleºi, în procesul neîntrerupt al adjudecãrii ºi adoptãrii deciziilor politice.
Descriind forme tipice, în realitate cele trei culturi politice nu succed una

alteia, cum se crede adesea, ci convieþuiesc în proporþii variabile în diferite so-
cietãþi, astfel încât omogenitatea sau uniformitatea culturilor, inclusiv politice,
este în principiu exclusã. Prescriptiv, în democraþiile participative cetãþenii sunt
bine informaþi ºi înclinaþi în mod raþional sã sprijine sau sã promoveze acele legi
ºi politici care le satisfac cel mai bine interesele ºi aspiraþiile individuale ºi de
grup. Descriptiv, însã, cultura civicã realã se apropie mai mult sau mai puþin de
acest model „raþional-activ“ al culturii politice: „este, în fapt, aceastã culturã
plus altceva“ (s.a.) (Ibidem: 29).
Din aceastã perspectivã teoreticã, evaluarea autoarei este deosebit de severã:

„majoritatea oamenilor se autopercep mai mult ca supuºi decât ca cetãþeni (ºi de
obicei – putem adãuga potrivit observaþiilor recente ale atitudinilor ºi mani-
festãrilor din spaþiul public al României – rolul de cetãþeni ºi-l asumã, paradoxal,
minoritãþile zgomotoase, la limita legii ºi a bunului simþ)“ (Stuparu: 28).
Teoria empiricã a culturii ºi identitãþii politice dezvoltatã în mod exemplar de

Almond ºi Verba este situatã apoi în perspectiva mai largã a filosofiei politice
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normative: liberalismul vs. conservatorismul. Cetãþenii activi, bine informaþi ºi
maximizatori raþionali ai tuturor beneficiilor care pot fi obþinute din implicarea
lor în procesele deliberative ale democraþiei participative sunt bine descriºi de
teoria alegerii raþionale, care s-a dezvoltat în ultimele decenii în cultura politicã
occidentalã. „Or, ipoteza acesteia este liberalismul, mai precis, filosofia li-
beralã“, constatã autoarea (Ibidem: 48), pe care o descrie într-un contrast evident
cu filosofia conservatoare: „Dacã în antichitate ºi în evul mediu, în gândirea
politicã europeanã era predominantã concepþia conservatoare aristotelicã potrivit
cãreia comunitatea precede individul ºi, prin urmare, binele acesteia ca întreg
trece înaintea binelui individual, epoca modernã, prin reprezentanþii filosofiei
dreptului ºi apoi ai filosofiei liberale, instaureazã în þãrile capitaliste dezvoltate
paradigma omului ca fiinþã individualã raþionalã ºi a condiþionãrii comunitãþii de
existenþa indivizilor care o compun, legaþi fiind printr-un contract ai cãrui ter-
meni ei înºiºi îl stabilesc...“ (s.m.) (Ibidem: 53).
În partea a II-a a cãrþii, Lorena Stuparu continuã cãutarea febrilã ºi prezen-

tarea unor cadre conceptuale adecvate înþelegerii identitãþii politice a societãþii
româneºti postcomuniste, pe care o situeazã în mod firesc la întâlnirea dintre
„comunitatea naþionalã“ ºi „societatea politicã internaþionalã“ (Ibidem: 104).
Între numeroase alte referinþe teoretice substanþiale, ea recurge la înþelegerile
oferite de sociologia clasicã germanã, mai ales de Ferdinand Tönnies ºi Max
Weber. În lucrarea sa fundamentalã, Ferdinand Tönnies a conceptualizat douã ti-
puri fundamentale de asociaþii umane: comunitatea ºi societatea (Gemeinschaft
und Gesellschaft, 1887). Aceastã tipologie bipolarã face inteligibile toate for-
mele posibile de socialitate, cãci descrie un continuum de variaþie ai cãrui poli
extremi sunt reprezentaþi de legãturile de tip comunitar (e.g., familia) ºi, res-
pectiv, de relaþiile de tip societal, al cãror prototip este întreprinderea industrialã
sau comercialã modernã privatã, „capitalistã“.
Convieþuirea comunitarã este imediat sesizabilã în douã tipuri de legãturi in-

terumane: de rudenie (comunitatea de sânge, familia) ºi de vecinãtate (comu-
nitatea de loc, satul tradiþional sau micul burg). Existã apoi comunitãþi de limbã,
de credinþã religioasã, de moravuri ºi de obiceiuri; dar existã ºi societãþi in-
dustriale, comerciale, ºtiinþifice etc. Prin urmare, societatea este „un grup de oa-
meni care ... nu sunt organic legaþi, ci sunt organic separaþi (s.m.); dacã în co-
munitate ei rãmân legaþi în ciuda oricãrei separãri, în societate ei sunt separaþi în
ciuda oricãrei relaþii…Aici fiecare este pentru sine ºi într-o stare de tensiune faþã
de toþi ceilalþi… Nimeni nu face ceva pentru altul, nimeni nu vrea sã dea ceva
altcuiva decât în schimbul unui bun sau serviciu estimat ca fiind cel puþin echi-
valent cu al sãu“ (Tönnies, 1944: 39).
Tönnies pare sã valorifice astfel conceptul marxist al „omului autentic“ ale

cãrui activitãþi vitale, „nemutilate“ de diviziunea muncii ºi de profitul capitalist,
ar constitui expresia umanitãþii sale veritabile. „Societatea“ pe care o descrie el
– nota undeva Émile Durkheim – „este societatea capitalistã a socialiºtilor. Au-
torul împrumutã adeseori de la Karl Marx ºi de la Ferdinand Lassalle culorile
sumbre cu care zugrãveºte acest tip de societate“ (s.m.) (Durkheim, 1972: 1197).
Totuºi, Marx nu regãsea acest „om autentic“ în trecutul feudal, „în idioþia vieþii
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de la þarã“, cum spunea el, înaintea intrãrii „în apa îngheþatã a calculului egoist“
din capitalismul modern, ci îi proiecta existenþa în viitor, într-o utopicã societate
comunistã (Marx, Engels, 1958: 468). Alþi interpreþi considerã însã teoria lui
Tönnies una dintre sursele principale de inspiraþie pentru Der Untergang des
Abendlandes (1918) a lui Oswald Spengler ºi chiar pentru Die Jugendbewegung
(„Miºcarea tinereþii“) de dupã primul rãzboi mondial, care fãcea apel la „suflet
ºi sânge“ contra „raþiunii ºi lucrurilor“ ºi milita pentru „întoarcerea la Comu-
nitate“ împotriva societãþii burgheze, capitaliste, consolidate în timpul can-
celarului Otto von Bismark (Leif: 1944: xxx). Bref, aceastã teorie este „«su-
pradeterminatã», cãci comunitatea în sensul lui Tönnies poate hrãni la fel de bine
reveriile reacþionare despre ordinea preindustrialã, ca ºi utopiile socialiste
despre societatea fãrã clase“ (s.m.) (Boudon, Bourricaud, 1990: 74).
Ordinea legitimã în societãþile moderne poate fi asiguratã deopotrivã în vir-

tutea tradiþiei, „raþional valoric“ (wertrational) ºi „raþional-în-finalitate“
(zweckrational), constata ºi Max Weber în monumetala sa operã Wirtschaft und
Gesellschaft (1922). Interacþiunea umanã este „comunalã“ în mãsura în care se ba-
zeazã pe sentimentul apartenenþei comune a membrilor sãi (Zuzammengehörigkeit);
ºi „asociaþionalã“ întrucât presupune „compromisul“ (Ausgleich) intereselor
motivate raþional (axiologic sau pragmatic) (Weber, 1968: 36).
Aceastã tipologie, admitea Weber, este similarã aceleia formulate de Ferdinand

Tönnies, dar accentele diferite sunt evidente. Dupã Weber, comunitãþile reale,
oricum ar fi închipuite, nu se bazeazã pe relaþii simple, „primitive“, ci pe sen-
timente, ataºamente ºi atitudini complexe ºi heterogene; dupã cum nu sunt
niciodatã ºi nicãieri „pure“, cãci sunt marcate ºi ele de calcul, conflict ºi vio-
lenþã. De aceea, în loc de Gemeinschaft ºi Gesellschaft, a propus noþiunile de
„comunalizare“ (Vergemeinschaftung) ºi, respectiv, „sociere“ (Vergesellschaftung),
neologisme create de el pentru a sublinia caracterul dinamic, niciodatã încheiat
al procesului social complex. „Comunalizarea nu este aºadar un proces orb ºi
instinctiv, dupã cum comunitatea nu este o magmã nediferenþiatã“ (s.m.), s-a
observat în mod îndreptãþit (Boudon, Bourricaud, 1990: 83). Iar (a)socierea este
fie schimb economic liber (Tausch), riguros raþional-în-finalitate, care constituie
un compromis al intereselor opuse, dar complementare; fie asociaþie bazatã pe
interese (Zweckverein); fie asociaþie voluntarã care împãrtãºeºte valori ºi
încearcã sã serveascã o „cauzã comunã“ (Gesinnungsverein).
Comunalizarea este într-adevãr ilustratã prototipic de familie, dar se poate

extinde pânã la l’esprit de corp al unei unitãþi militare ºi, într-un grad sau în
altul, pânã la comunitatea naþionalã. La rândul sãu, asocierea durabilã dezvoltã
sentimente ºi ataºamente care „depãºesc“ motivaþiile utilitare imediate ale mem-
brilor sãi. Convieþuirea îndelungatã în aceeaºi ºcoalã, fabricã sau birou dezvoltã
o tendinþã de comunalizare a asocierii. Iar în interiorul comunalizãrilor, chiar în
familii, este posibil ca unii sau chiar toþi membrii lor sã dezvolte acþiuni ºi
interacþiuni puternic motivate de interese individuale. În definitiv, faptul de a
avea în comun (Gemeinsamkeit) unele însuºiri precum o moºtenire biologicã, is-
toricã, lingvisticã ºi culturalã nu este suficient pentru ca un grup de oameni sã
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constituie o comunitate, chiar naþionalã; este necesarã conºtiinþa permanentã a
apartenenþei comune, inclusiv a diferenþei faþã de ceilalþi (Weber, 1968: 41).
Pe de altã parte, este necesar sã fie sesizat clar caracterul formal, ideal-tipic

al acestor categorii care, în forme diverse, sunt recurente în discursul politic mo-
dern ºi contemporan. Astfel ar putea fi înlãturate echivocurile pernicioase ºi
generalizãrile ideologice abuzive rezultate din interpretãrile realiste naive, care
reificã construcþiile tipologice abstracte. Sociologii clasici germani – Ferdinand
Tönnies, Max Weber º.a. – au avut viziunea cea mai laicã, adicã cea mai puþin
ideologicã asupra societãþii moderne. În urma lui Kant ºi a lui Hegel, ei au
profesat un antinaturalism viguros, distingând în mod riguros între diversele
categorii abstracte ºi realitatea însãºi. Or, „capcana realismului“ constã tocmai
în a considera drept proprietate a lucrului însuºi ceea ce nu este decât o noþiune
abstractã sau, cu termenii lui Hegel, a confunda realul cu raþionalul.
„Iluzia realistã“ întreþine însã unele ideologii politice actuale, fie ele „comu-

nitariste“ sau naþionaliste conservatoare, fie socialiste radicale. Când categoriile
teoretice sunt interpretate corect, adicã formal, ele sunt instrumente fecunde de
comprehensiune a proceselor sociale ºi istorice. Aceste „produse ale gândirii“
(Gedankenproduktes), indispensabile cunoaºterii, sunt însã excedate întotdeauna
de realitate, în multiplicitatea ºi diversitatea ei ireductibilã (Boudon, 1991: 231).
Autoarea recurge apoi cu folos la unele concepþii româneºti interbelice cu

privire la cultura ºi, totodatã, la identitatea noastrã politicã. Inspirat de cerce-
tãrile de Völkerpsychologie ale lui Wilhelm Wundt, a cãrui ºcoalã a frecventat-o
în tinereþe timp de mai mulþi ani, Constantin Rãdulescu-Motru a elaborat în pe-
rioada interbelicã studii generale de Psihologia poporului român, a cãror rele-
vanþã sociologicã ºi politologicã este deosebit de evidentã ºi astãzi. Cercetãrile
sale comparative erau motivate ºi atunci de faptul interacþiunilor puternice ºi
multilaterale ale societãþii româneºti cu societãþile occidentale, în primul rând
europene, mai dezvoltate: „în viaþa socialã ºi economicã a poporului român a
existat, în timpul din urmã mai ales, tendinþa de a se imita instituþiile din Apus“
(Rãdulescu-Motru, 1999: 16).
În tipul culturii europene occidentale, constata filosoful român, sunt preva-

lente guvernarea majoritãþii în politicã, competiþia întreprinzãtorilor liberi în
economie ºi, peste toate, domnia legii: „supunere la opinia majoritãþii ºi respect
pentru obligaþiile contractate; concurenþã liberã între indivizi egali; cultivarea
iniþiativei individuale prin asigurarea proprietãþii individuale ... La noi este un
fapt recunoscut cã legile, care sunt obligaþii contractate prin reprezentanþii majo-
ritãþilor cetãþeneºti, nu se respectã. Nu se respectã nici de cei care le fac, nici de
cei pentru care se fac“ (s.m.) (Ibidem: 29). Iar cât priveºte cultura muncii indus-
triale ºi comerciale private în cadrul competiþiei libere, aceasta „nu este câtuºi de
puþin intratã în moravurile poporului nostru. Românul cere beneficii pe baza do-
vezii cã este român“ (Ibidem). De aici ºi supraevaluarea politicii, în detrimentul
economiei private, ca sursã a bunãstãrii individuale ºi colective. „Pentru el po-
litica este ca o baghetã magicã prin care totul se poate transforma; fericirea nea-
mului întreg, ca ºi fericirea sa personalã, pot fi aduse prin politicã“. Dar ºi cul-
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tivarea îndelungatã a abilitãþii politice, în completarea celei economice, a între-
prinzãtorilor autohtoni. „Profitul capitalistului român provine, de cele mai multe
ori, din mãiestria cu care acesta îºi aserveºte bugetul statului“ (Ibidem: 40). S-ar
putea deduce cã, prin practica pasionatã a politicii, societatea noastrã cultivã sau
chiar realizeazã idealul înalt al „solidaritãþii sociale“. „Departe de aºa ceva“, este
din nou rãspunsul deosebit de aspru al filosofului român. „Românul este tot aºa
de puþin un bun solidarist cum ºi membrul unei societãþi primitive comuniste
este un bun socialist“ (Ibidem).
În locul solidaritãþii sociale adevãrate, care presupune întotdeauna sacrificiul

real datorat recunoaºterii celorlalþi în interiorul statului naþional, se manifestã
adeseori „gregarismul“ sub forma imediatã a naþionalismului orientat spre exte-
rior. „La fiecare doi-trei ani avem câte o crizã naþionalistã... Prea plecãm des cu
rãzboiul sfânt în contra neamurilor strãine“ (s.m.) (Ibidem: 44).
În trecut, rãzboaiele purtate manu militari între naþiuni, fie ele de cucerire sau

de apãrare, presupuneau într-adevãr în mod necesar gregaritatea. În prezent,
însã, lupta economicã paºnicã reclamã, dimpotrivã, diferenþierea tot mai accen-
tuatã a preocupãrilor ºi aptitudinilor individuale. „Astãzi, aceastã luptã nu numai
cã este pe primul plan înlãuntrul vieþii fiecãrui stat, prin urmare ºi la noi, dar este
pe primul plan ºi în viaþa politicã internaþionalã. Acei care voiesc sã trãiascã ºi
sã prospere urmeazã sã se conformeze noilor condiþii de viaþã politicã, urmeazã
sã-ºi dobândeascã virtuþile pe care le cere lupta economicã“ – este încã una
dintre aserþiunile de mare acuitate ºi actualitate ale filosofului român (Ibidem: 46).
Meritul lucrãrii Lorenei Stuparu este acela de a sintetiza ºi expune pe larg cadre

conceptuale puternice de înþelegere a problematicii complexe a culturii ºi identi-
tãþii politice moderne ºi contemporane. Recursul sistematic la autori ºi opere re-
prezentative, occidentale ºi autohtone, ale cãror evaluãri sunt uneori deosebit de
severe, face însã „naraþiunea“ tranziþiilor adesea tragice ale societãþii româneºti
din modernitate în comunism ºi spre postmodernitate demnã de a fi spusã.
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PROBLEMATIZAREA UNEI CONEXIUNI.
CULTURÃ ªI IDENTITATE POLITICÃ

GABRIELA TÃNÃSESCU

Volumul de faþã este focalizat asupra unor teme cãrora autoarea le-a con-
sacrat în ultimii ani câteva studii remarcabile. Le amintesc aici doar pe cele douã
cuprinse în tratatul Sistemul politic din România (coordonator Aristide Cioabã,
2014), anume douã originale studii consacrate, unul, antecedentelor istorice ºi
trãsãturilor actuale ale culturii politice a României, celãlalt, atitudinilor politice
ºi participãrii civice actuale din þara noastrã. Amintesc, de asemenea, studiul
„Identitatea individualã: între percepþia interioarã ºi receptarea exterioarã“, cu-
prins în volumul Identitatea individualã în contextul globalizãrii (2013), pe care
l-a coordonat, ca ºi numeroasele comentarii asupra operelor unor autori consa-
craþi – filosofi, filosofi politici, istorici ai ideilor politice, antropologi politici, lo-
gicieni, teoreticieni ai politicului – precum Paul Ricoeur, G. A. Almond, Sidney
Verba, Philippe Braud, J. M. Bochenski, Georges Balandier, Ernst Kantorowicz,
Benjamin Barber, Pierre Rosanvallon º.a.
Meritul lucrãrii Culturã ºi identitate politicã în România postcomunistã este

de a fi pus în conexiune cultura politicã, rolul ºi implicaþiile culturii politice sau
ale lipsei de culturã politicã ºi atitudine civicã cu profilul politic al societãþii zi-
lelor noastre. În substanþializarea acestei conexiuni, Lorena-Valeria Stuparu a
procedat la indicarea cãii prioritare de intrare în lumea culturii politice ºi, si-
multan, la iniþierea cititorului în examinarea acestei sfere, în selectarea criteriilor
de evaluare a ei ºi a relevanþei ei, ca ºi în cea a factorilor care pot concura la transfor-
marea ei ºi, implicit, la transformarea ºi consolidarea democraticã a sistemului
politic ºi la configurarea identitarã a „purtãtorilor“ lui. Teza pe care autoarea a
asumat-o în acest demers este cã „legãturile culturii politice cu ceea ce numim
«culturã» în sensul cel mai larg, ca serie de produse ºi acte simbolice, de valori,
mentalitãþi ºi atitudini, sunt relevante pentru caracterul sistemului politic în care
se manifestã“, „pentru «personalitatea de bazã» care o vehiculeazã“, „pentru de-
finirea identitãþii individuale sau colective“. Reciproca este asumatã, desigur, ca
valabilã: „... ºansa unei culturi de a exista ca atare ºi de a se impune este aceea
de a fi expresia unei identitãþi bine afirmate ºi recunoscute, cu atât mai mult într-o
epocã de transformãri ºi tranziþii care oferã toate datele unei schimbãri de pa-
radigmã“ (pp. 7-8).
Întregul demers se bazeazã pe o amplã fundamentare teoreticã ºi delimitare

terminologicã care permite problematizarea mai multor „binomi“ în care iden-
titatea este parte: identitatea puterii ºi individualismul, identitatea politicã ºi ce-
tãþenia, identitatea individualã ºi alteritatea, identitatea individualã „ca poveste
bine spusã despre sine“ ºi în raport cu „determinaþiile colective“. De altfel, prima
parte a lucrãrii este consacratã „unui dialog în cadre de gândire mai largi“ care
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implicã puterea în dimensiunea ei individualã, în latura ei reflexivã ºi în cea
normativã, ºi, deopotrivã, cultura puterii ºi puterea culturii la nivelul indivizilor
– „conducãtori sau simpli cetãþeni a cãror identitate politicã democraticã postco-
munistã este în continuã construcþie“ (p. 9). Autoarea motiveazã acest tip de de-
mers prin specificul epocii postcomuniste, o epocã „de transformãri ºi tranziþii“
care decanteazã o schimbare de paradigmã în privinþa identitãþii individuale ºi
colective. În cadrul ei mondializarea ºi apartenenþa la Uniunea Europeanã au
rolul covârºitor de a lãrgi cadrele ontice ºi ontologice ale „identitãþii culturale,
profesionale ºi politice“ ale indivizilor ºi de a contribui la un alt tip de confi-
gurare a „unicitãþii“ identitãþii individuale prin angajarea ei într-o dialecticã ce
implicã desigur ca „pãrþi“ „identitatea naþionalã“, „identitatea culturalã“, „iden-
titatea etnicã“, „identitatea istoricã“, „identitatea socialã“, „identitatea profe-
sionalã“, „identitatea politicã“ º.a.m.d. Este vorba de o dialecticã ce implicã,
desigur, „identificarea personalã“ ºi „raporturile dialogice cu ceilalþi“ sau „recu-
noaºterea“, a cãrei importanþã este crucialã, aºa cum arãta Charles Taylor (p. 42).
Este, aºadar, vorba de o dialecticã care angajeazã identificarea, individualã ºi so-
cialã, sau procesul „autocreaþiei“ în sfera privatã ºi în cea publicã, în cadrul unor
relaþii multiple, adicã „recunoaºterea de sine în modele preexistente (naþionale ºi
universale) ºi, implicit, în recuperarea acestora, sau, dimpotrivã, în cultivarea ºi
dezvoltarea caracteristicilor autobiografice cãrora totuºi nu le putem acorda un
sens strict“ (p. 97). În formularea lui Engin F. Isin ºi Patricia K. Wood, identi-
tatea presupune plasarea ºi poziþionarea indivizilor „într-un spaþiu social în vir-
tutea identitãþilor lor variate“, este o „marcã“ a grupurilor – aidoma cetãþeniei –
ºi „este purtãtoarea unei încãrcãturi sociale ºi culturale“ – spre deosebire de cetã-
þenie care „poartã o încãrcãturã legalã“ (p. 40). Ultimativ, aratã Lorena-Valeria
Stuparu, „de la începuturile filosofiei, individul ºi identitatea se compun din dis-
tilarea alteritãþilor“ (p. 45) ºi, invocându-l pe Francesco Remotti, admite cã iden-
titatea „depinde de deciziile noastre“, ea nu trebuie decât sã fie „descoperitã“ în
„forma unor modalitãþi diferite de a organiza conceptul de identitate“, mai precis
„identitatea este întotdeauna, într-un fel, «construitã» sau «inventatã»“ – „con-
cepþie consonantã cu perspectiva narativistã asupra identitãþii cultivatã, între
alþii, de Paul Ricoeur“ (p. 43). Altfel spus, „cum identitatea postmodernã în con-
diþiile globalizãrii se construieºte, dar se poate ºi pierde, ea trebuie în perma-
nenþã redescoperitã, recuceritã, reinventatã – iar cetãþenii din fostele state comu-
niste cum este ºi România care aleg sã migreze în þãrile din vestul Europei ilus-
treazã aceastã situaþie în acest moment al istoriei“ (p. 44). De altfel, autoarea
specificã ºi cã postmodernismul, prin Derrida de pildã, a încurajat deplasarea
problemelor legate de identitatea politicã sau politicile identitãþii la politicile di-
ferenþei, chiar la suprimarea diferenþei ºi la „procesul nesfârºit de amânare a sen-
sului“ (p. 102). Meritoriu este cã dezbaterea asupra identitãþii este examinatã
prin ilustrãri ale unor abordãrii esenþialiste („metafizice“) ºi, în complemen-
taritate, ale unor abordãri constructiviste ºi, de asemenea, urmând principiul cã,
„pe parcursul marii istorii colective ºi a micilor istorii personale“, concepþiile
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despre identitate s-au schimbat în acelaºi ritm cu „prefacerile psihologice, so-
ciale ºi politice ale oamenilor ºi ale lumii vieþii“. Ca atare, recunoaºterea unei
identitãþi colective este bazatã „pe memorie, continuitate, discurs narativ, simbo-
luri ºi valori împãrtãºite...“ (p. 103).
Între „marile lecturi“ în ale cãror argumente autoarea se regãseºte, se numãrã,

de pildã, lucrãri consacrate puterii care rezolvã „problema binelui politic sau a
rãului politic“ (Ricoeur); puterii democratice ca „serviciu public“ (Braud)
„aflate într-o stare avansatã de relativizare ºi degradare“; fenomenului autoritãþii
ºi „kratofaniei“ în ipostaze politice concrete, reprezentative sau personale ºi
celor douã ontologii diferite ale grupului uman, adicã ale societãþii: cea aristo-
telicã ºi cea hegelianã (J.M. Bochenski); individului ca singur ºi ultim subiect în
societate (Aristotel, Bochenski); grupului ca purtãtor al autoritãþii ºi „conºtiinþei
individuale a conducãtorului societãþii, de pildã a bãrbatului de stat“ ca foarte
bun înlocuitor pentru conºtiinþa grupului (Hegel); „conceptului dificil de auto-
ritate“ situat în contextul problematicii justificãrii ºi al dimensiunii orizontale a
recunoaºterii „în planul stimei de sine“ (Ricoeur); istoriei puterii, „inventãrii po-
liticii“ ºi liderului carismatic (Alexandre Dorna); istoriei filosofice a moderni-
tãþii în care se articuleazã subiectivitatea cu individualitatea, temeiurilor autono-
miei ºi ale schimbãrii paradigmei puterii proprii umanismului centrat pe dreptu-
rile naturale, sociale ºi politice ale fiecãrui individ (Alain Renaut), ºi încã altele
pe care chiar un iniþiat al temelor le poate considera inedite pentru o astfel de
construcþie.
Circumscrierea raporturilor dintre cetãþeni ºi puterea politicã, a sferei par-

ticipãrii politice, „a gradul de conºtientizare ºi punere în aplicarea a drepturilor
ºi obligaþiilor care exprimã în general cultura politicã, iar în regimurile demo-
cratice contemporane, prin aplicarea pe scarã largã a conotaþiei participative,
nivelul culturii civice“, porneºte de la constatarea „îngustãrii“ legitimitãþii ºi a
declinului eficacitãþii democraþiilor contemporane. Autoarea examineazã, în
contextul structurilor tradiþionale „slãbite“ ale democraþiei reprezentative ale
lumii de azi, formele posibile ale „conflictului politic“, multiplele manifestãri re-
prezentate prin „creºterea puterii cuvântului cetãþenilor în spaþiul public“, prin
„bloguri, forumuri, jurnalism participativ“ care lasã impresia cã „astãzi, cos-
turile materiale ºi simbolice ale accesului la puterea politicã publicã a atins
punctul în care oricui îi este permis sã-ºi facã auzitã vocea“. Odatã cu Loïc
Blondiaux, autoarea susþine cã „în noul spirit al democraþiei“, democraþia parti-
cipativã îºi vãdeºte actualitatea: „acolo unde democraþia reprezentativã nu mai
satisface pe deplin un popor tãcut în intervalul dintre alegeri, pentru a-i lãsa pe
experþi ºi pe aleºi sã guverneze, cetãþenii democraþiilor contemporane nu mai
acceptã sã tacã. Ei revendicã, pentru o parte dintre ei cel puþin, un drept la re-
cunoaºtere ºi la criticã“ (pp. 25-26). Participarea cetãþenilor la luarea deciziei
politice, „care câºtigã în fiecare zi teren în cea mai mare parte a marilor demo-
craþii occidentale“, „pare o nouã artã de a guverna“, consonant unei democraþii
„forte“, o democraþie definitã nu doar ca cetãþenie limitatã la principiul majo-
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ritãþii ºi la singura lui împlinire prin vot, ci ºi prin existenþa comunitãþilor cetã-
þeneºti active, coagulate prin angajamentul ºi politizarea participanþilor, prin par-
ticiparea lor la mai buna fundamentare a deciziei politice, în procesul argu-
mentãrii raþionale ce implicã puncte de vedere contradictorii. Cu privire la Ro-
mânia, autoarea considerã în acest sens cã „neînþelegerea modului în care in-
teracþioneazã realitãþile sociale, ideologiile, structurile socio-economice ºi final-
mente politicul, administrat de sistemul de partide, a condus la neîmplinirea sen-
sului participativ, atât la «fiinþa» statului a cãrui noþiune ar trebui legatã de insti-
tuþii, cât ºi la decizia politicã. Persistenþa culturii de tip patriarhal sau dependent
ºi ofensiva subculturii sau a contraculturii, pasivitatea cetãþeanului obiºnuit, co-
rupþia, arivismul, oportunismul ºi egoismul cetãþeanului din vârful piramidei so-
cial-politice, amoralitatea care scoate din calcul sensul vital (permanent) al cul-
turii politice, privilegiindu-l pe acela conjunctural, demn de suprafaþa rãfuielilor
între indivizi concurenþi, au condus la subdezvoltarea autenticei culturi civice pe
scarã largã“ (pp. 31-32). Acestã „situaþie politicã decadentã“ specificã României,
în care este greu de sperat ca indivizii solitari sau „comunitatea cetãþenilor“ pot
gãsi curând soluþii constructive, în care „un popor de oi naºte un guvern de lupi“,
dupã cum observa academicianul ºi istoricul Florin Constantiniu, conduce la
concluzia cã „principalul vinovat de aceastã situaþie este, însuºi poporul român“
(p. 32), lipsa conºtiinþei civice ºi a legii morale interiorizate. Dupã Lorena-Va-
leria Stuparu, „dupã mai bine de 20 de ani de democraþie, reacþia civicã anemicã
a unui popor anomic ce pare sã-ºi fi epuizat spiritul civic antrenat în timpul re-
gimului totalitar comunist, rezumându-ºi participarea ºi iluzia puterii proprii la
nivelul «ideal» al dezbaterii virtuale, pare a ilustra diagnosticul marxist excesiv
potrivit cãruia «Gândirea clasei dominante este gândirea dominantã a timpului»“
(Karl Marx, Ideologia germanã) (p. 33). Ceea ce înseamnã, conform regulii
deliberative – care constã, dupã Benjamin Barber, în producerea de argumente ºi
ascultarea acestora, în inventarea de noi politici, în alegerea între legi alternative
–, cã în democraþia din þara noastrã cetãþenii nu formeazã o comunitate care so-
luþioneazã litigiile ºi dilemele comune prin procesul deliberativ al autolegislaþiei
ºi care transformã, aºa cum aratã Barber, „persoanele fizice în cetãþeni liberi“ ºi
„interesele private în bunuri publice“ (p. 38).
Întregul capitol 1, al delimitãrilor conceptuale ºi terminologice ºi al consi-

deraþiilor ºi concluziilor parþiale despre România, pregãteºte capitolul urmãtor,
de fapt a doua parte a lucrãrii dedicate identitãþii politice a României postco-
muniste, procesului de „identificare“ ºi de „recunoaºtere“ a identitãþii politice ca
dimensiune civicã la nivel individual ºi naþional-statal ºi celui de asumare a unei
identitãþi politice europene, care poate deveni ºi rãmâne definitã inclusiv de
aceastã asumare în plan individual ºi colectiv: conservarea diversitãþii, pluralis-
mului, tratamentului egal ºi nediscriminatoriu. Una dintre preocupãrile majore
ale acestei pãrþi o constituie mãsura în care cultura politicã a cetãþenilor Ro-
mâniei reprezintã „factorul-cheie“ al menþinerii puterii, respectiv a mãsurii în
care nivelul ataºamentului populaþiei faþã de conducerea politicã (civilã) este ex-
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primat în existenþa unui consens larg în privinþa înþelegerii ºi acceptãrii ca valide
ºi imuabile a regulilor jocului politic democratic, în principal a procedurii de
transfer paºnic al puterii, în larga recunoaºtere a celui sau celor care constituie
autoritatea suveranã („formula politicã“) ºi în conºtientizarea realitãþilor vieþii
politice ºi în mobilizarea cetãþenilor în asociaþii: partide, sindicate, organizaþii,
prin care îºi fac cunoscute dorinþele ºi rezistã sau încearcã sã reziste oricãror for-
me de manifestare arbitrarã sau de uzurpare a puterii. Aº dori sã specific cã în
aceastã privinþã lucrarea prezintã o amplã propensiune comparativã. Autoarea
este o bunã cunoscãtoare a gândirii politice româneºti, a celei din modernitatea
târzie ºi contemporaneitate ºi, în consecinþã, raportarea cuturii politice ºi a iden-
titãþii politice a României postcomuniste este realizatã nu doar la perioada
postbelicã a României, ci ºi la cea inter- ºi antebelicã. Întregul excurs, scris cu
pasiune, vervã ºi inspiraþie, este unul critic ºi problematizant. Recomand lu-
crarea Lorenei Stuparu nu doar ca pe o lecturã necesarã în spaþiul ei tematic, ci
ºi ca pe o realã bucurie intelectualã.
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