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Abstract:Dedicated especially to the idea of government by a moral elite,
Chinese political culture is rooted in tradition, marked by the idea of
harmony and realistic moralism, before it was marked in the twentieth
century by propaganda, control, civic obedience, the cult of personality,
concern for material welfare - to reach attempts to recover spiritual
concerns in the beginning of the twenty-first century.

Keywords: political culture; tradition; harmony; moralism; political
change;

Despre noþiunea de culturã politicã

Potrivit Dicþionarului Oxford al Analizei Politice Contextuale (2006), cultu-
rile politice sunt seturi de simboluri ºi semnificaþii sau stiluri de acþiune care
sintetizeazã formularea revendicãrilor politice ºi formarea opiniilor indivizilor
sau ale colectivitãþi, stiluri de acþiune împãrtãºite public, care indicã gradul de
permisivitate sau constrângere a ceea ce oamenii pot spune ºi face1.
Studiul culturii politice în calitate de cod, vocabular, dramã sau naraþiune

s-a concentrat la un moment dat pe contextele formale ale situaþiilor de crizã, dar
studiile recente examineazã cultura politicã în interacþiunea obiºnuitã, în mediul
cotidian al societãþii civile (audieri ale cetãþenilor, discuþii legate de probleme de
mediu, întâlniri ale grupurilor de voluntari, cluburi sociale).
În acest sens, ideea de culturã politicã trimite la obiºnuinþe implicite vieþii

civice, iar vocabularul, codurile, dramele sau naraþiunile sunt ele însele încor-
porate în setãrile sociale. Societatea civilã se creeazã ºi se recreeazã pe mãsurã
ce oamenii continuã sã adopte diferite forme de apartenenþã potrivit acestor
setãri. Legatã de aspecte ale cetãþeniei active, cultura politicã a devenit subiect
autonom de cercetare în anii 1980, pe mãsurã ce sociologii au regândit sensurile
anterioare ale conceptului de culturã. Împrumutând din structuralismul lui Lacan,
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Levi-Strauss ºi Barthes, specialiºtii în domeniul ºtiinþe sociale au considerat-o
drept o structurã sau un set de structuri active, ireductibile la atitudinile indivi-
duale sau la puterea instituþionalã.2
Potrivit referinþelor în domeniu, situat la intersecþia ºtiinþei politice cu filo-

sofia, conceptul de culturã politicã poate fi înþeles ca „percepþie subiectivã a
istoriei ºi politicii“ (Archie Brown), ca modalitate de structurare a valorilor ºi
credinþelor ce încarcã mai curând cognitiv decât emoþional experienþele politice
ale individului ºi comunitãþii. Dupã cum aflãm din Political Culture and
Political Change in Communist States, editatã de Archie Brown ºi Jack Gray în
1979, termenul de „culturã politicã“ a fost folosit cândva de Lenin ºi a fost in-
trodus în limba englezã de Sidney ºi Beatrice Webb în anii treizeci, atunci când
cei doi teoreticieni au pus în discuþie educaþia politicã ºi rolul mass media în
Uniunea Sovieticã. În ºtiinþa politicã modernã conceptul a fost dezvoltat ºi îm-
bogãþit de antropologi precum Margaret Mead, Ruth Benedict sau Clyde
Kluckhohn ºi de sociologi ca MaxWeber ºi Talcott Parsons. Un prim articol care
a contribuit la precizarea conceptului de culturã politicã a fost publicat de Gabriel
Almond în 1956, alte contribuþii semnificative în domeniu aparþinându-le lui
Lucian Pye ºi Sydney Verba, aceasta fiind pe scurt definitã drept „set de orientãri
faþã de un set special de obiecte ºi procese sociale“3, atitudini, comportamente,
cunoºtinþe care exprimã aprecierea de care se bucurã în cadrul unei comunitãþi
locale sau statale noþiuni precum lege, justiþie, autoritate, virtute, norme, respect,
demnitate, libertate, egalitate, drepturi, toleranþã.
Dar dincolo de toate acestea, se poate spune cã în abordarea acestei teme,

„suntem produse ale unei culturi politice anglo-americane“, dat fiind cã „definim
democraþia în termeni procedurali mai degrabã decât în termeni de fond“ ºi „mulþi
dintre noi avem puþinã apreciere pentru tradiþiile intelectuale ºi istorice“. Mai mult,
„Am fost orbiþi de normele weberiene, conform cãrora modernizarea este tre-
cerea de la particularismul societãþii tradiþionale la universalismul societãþii juri-
dico-raþionale. Abia am început sã percepem originea ºi caracterul omniprezent al
unor societãþi distinct neotradiþionale care stau în afara acestei dihotomii webe-
riane“4. Iar studiul culturii politice chineze reprezintã un bun exemplu în acest sens.

Cultura politicã în China, între continuitate ºi schimbare

De la bun început trebuie spus cã, în acest amplu caz, avem de-a face cu o
culturã politicã înrãdãcinatã în tradiþie, înainte ca aceasta sã fie marcatã în se-
colul XX de propagandã, control, supunere civicã, cultul personalitãþii, preocu-
pare pentru bunãstarea materialã, pentru a ajunge la începutul secolului XXI la
încercãri de recuperare a preocupãrilor de ordin spiritual.
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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 re-
levante pentru sistemul politic în care se manifestã ºi pentru „personalitatea de
bazã“ care o vehiculeazã, ºi aceastã afirmaþie generalã poate fi susþinutã anali-
zând raportul dintre cele douã aspecte în cadrul civilizaþiei chineze.
O civilizaþie bazatã pe o scriere a cãrei simbolisticã ºi ale cãrei virtuþi for-

mative se rãsfrâng în toate domeniile de-a lungul istoriei. În acest sens, într-o
scrisore din 1703 adresatã lui Bouvet, Leibniz observa: „Caracterele chineze
sunt poate mai filosofice [decât hieroglifele egiptene] ºi par a se fi bazat mai
mult pe considerente intelectuale cum ar fi numãrul, ordinea ºi relaþiile, aºa încât
ele au doar unele elemente distincte ce susþin vreo asemãnare cu vreun anume
tip de formã materialã“.5
Astfel, potrivit interpretãrii avizate a academicianului Sorin Dumitrescu „(...)

încã de-acum 5000 de ani (...) China harului, prin tot ce a întreprins cu precãdere
prin criptografia ingenioasã a ideogramelor prin care comunicã ºi se comunicã
(...) s-a strãduit ca, mãcar prin scriere, sã uneascã Cerul cu pãmântul“ (prin om,
aºa cum aratã ideograma WANG). ªi aceasta deoarece „toate ideogramele chi-
neze sunt indexale; toate þintesc sacrul, dar fãrã a fi sacrale ele însele“6, ceea ce
face posibilã codificarea harismei definitorii a regelui prin trei linii orizontale,
iar de aici ideea conducerii imperiale teocratice, „împãratul fiind reprezentantul
Cerului“, „garantul armoniei cosmice ºi al pãcii poporului“7.
De altfel, cultura armoniei face parte din valorile chinezeºti, alãturi de pa-

triotism, devotament, bunãvoinþã, prosperitate. De exemplu, armonia „dominând
cultura, politicile, filosofia ºi artele chinezeºti (...) are un impact major“, se
regãseºte în confucianism, taoism ºi budism, având influenþã în toate domeniile,
de la ceremonia ceaiului pânã la afaceri, reprezentând, pe scurt, „o stare de
binecuvântare pentru toþi ºi înþelepciunea prin care se obþin rezultate reciproc
benefice“.8
Alte concepte „clasice“ din domeniul culturii politice precum democraþia,

libertatea, egalitatea, dreptatea, statul de drept au un înþeles original în cadrul
civilizaþiei chineze.
Dar la nivelul ºtiinþei politice, se pot face ºi observaþii critice privitoare la

locul comun al originalitãþii culturii politice chineze în comunism: „Pentru unii
observatori, în special pentru mulþi sinologi, China a fost mult timp vãzutã ca
fiind radical diferitã de majoritatea statelor comuniste europene ºi de URSS.
Pentru unii, tradiþiile sale asiatice înseamnã cã era întotdeauna probabil sã aibã
o cale de dezvoltare destul de diferitã de cea a statelor europene. Acest argument
nu este în întregime convingãtor, din cel puþin douã motive. În primul rând, alte
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state asiatice – Cambodgia, Mongolia ºi Yemenul de Sud – au fost afectate de
starea de spirit anticomunistã ºi au trecut la post-comunism aproape în acelaºi
timp cu celelalte state fost comuniste. În al doilea rând, dacã se adoptã o perspec-
tivã istoricã mai lungã, faptul cã China a rãsturnat un sistem practic monarhic ºi
a devenit o republicã aproape în acelaºi timp cu multe alte þãri – în 1912, cu doar
cinci ani înaintea imperiului rus ºi cu ºase ani înaintea Germaniei – trebuie sã
ridice semne de întrebare cu privire la presupusa sa unicitate. În plus, a devenit
comunist – adoptând astfel o teorie ºi o ideologie fundamental europeanã – în
1949, aproape în acelaºi timp cu þãrile din Europa de Est“.9
Privitor la cultura politicã sovieticã (cãreia i s-ar opune cultura politicã chi-

nezã), Zbigniew Brzezinski afirmã cã aceasta combinã trãsãturile totalitarismului
modern ºi ale autocraþiei tradiþionale10.
Dar cea mai detaliatã încercare de pânã acum a unui om de ºtiinþã politicã de

a studia cultura politicã sovieticã se gãseºte în scrierile lui Stephen White. În
cartea sa, Cultura politicã ºi politica sovieticã, White identificã principalele
trãsãturi care disting ceea ce el numeºte „cultura politicã tradiþionalã rusã“ ºi
descrie structura socialã „distinctivã“ care a susþinut-o. Printre trãsãturile remar-
cate de White se numãrã absenþa instituþiilor pentru comunicarea revendicãrilor
populare, o autocraþie extrem de centralizatã ºi în mare mãsurã nelimitatã ºi
relaþia extrem de personalizatã dintre marea majoritate a populaþiei ºi autocratul
lor, þarul. White examineazã eforturile liderilor sovietici de a resocializa populaþia
în conformitate cu modelul „noului om sovietic“ ºi constatã cã, în general, au
eºuat. El conchide cã „un accent pe continuitate mai degrabã decât pe schimbare
în cultura politicã sovieticã nu pare deplasat“11.
În lucrarea Fenomenul Gorbaciov, Moshe Lewin urmãreºte transformarea

societãþii ruse de la una care a fost în primul rând ruralã ºi tradiþionalã la una care
este predominant urbanã ºi modernã. Complexitatea crescutã a structurii sociale
care a însoþit o astfel de transformare nu a putut fi adaptatã în cadrul unui sistem
de stat autoritar. Având în vedere tensiunea dialecticã tot mai mare dintre o so-
cietate modernizatã ºi o politicã anacronicã, reforma era inevitabilã. O viziune
similarã este oferitã de Blair Ruble, care scrie despre o „revoluþie liniºtitã“ care
a avut loc de-a lungul mai multor decenii, „un proces prelungit de diferenþiere ºi
fragmentare socialã“ care pare de naturã sã faciliteze tranziþia de la guvernarea
autoritarã12.
Tot în anii nouãzeci, Leslie Holmes anticipa: „Având în vedere cã o bunã

parte din economia chinezã este deja privatizatã ºi funcþioneazã conform princi-
piilor pieþei, stadiul incipient al post-comunismului dur ar putea fi mai puþin
traumatizant în China decât în multe þãri, deoarece tranziþia ar fi mai puþin cu-
prinzãtoare“.13
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Pe de altã parte, nu e mai puþin adevãrat cã în China, comunismul „(...) este
comunism în contextul civilizaþiei confucianiste“. În acest sens, interesul special
pe care îl prezintã situaþia Chinei constã în aceea cã „este singura þarã comunistã
în care nu numai cã a fost creatã o nouã culturã politicã comunistã în mod ex-
plicit în opoziþie cu modelul sovietic, dar în care a fost inculcatã aceastã nouã
culturã politicã“. La început se putea spune cã „este prematurã încercarea de a
mãsura cât poate fi de acceptatã ºi «interiorizatã» aceastã nouã culturã politicã
oficialã de poporul chinez“ ºi „Mao Tse-tung însuºi nu se aºtepta la rezultate
rapide“, sperând totuºi „sã schimbe cultura politicã printr-un proces nou, cuprin-
zãtor ºi pe termen lung de schimbãri sociale ºi creºtere economicã“, cu impact
asupra transformãrii culturii politice chineze. Chiar dacã nu foloseºte sintagma
„culturã politicã“, problema atitudinilor, obiceiurilor ºi aºteptãrilor politice este
una dintre marile sale teme“14.
Revenind la ideea continuitãþii ºi a înrãdãcinãrii în tradiþie, consemnãm din

analizele ºi interpretãrile lui Jack Gray cã „intensa conºtiinþã chinezã a trecutului
este ea însãºi un factor în cultura politicã“, ideea chinezã de cauzalitate istoricã
fiind importantã chiar dacã „la prima vedere, pare naiv-moralist sã atribui
dominaþiei virtuþii sau viciului prosperitatea sau ruina þãrii“. Moralismul, însã,
nu a fost nerealist: „China a fost dedicatã ideii de guvernare de cãtre o elitã
moralã. Examenul prin care erau aleºi mandarinii era în esenþã o examinare în
sistemul moral confucianist. Mai mult decât atât, guvernele chineze nu au avut
niciodatã suficientã forþã pentru a face faþã nemulþumirii larg rãspândite; într-un
sens foarte real, în ultimã analizã oficialul conducea prin autoritatea moralã“.15
Dacã se iau în considerare valorile politice tradiþionale, Jack Gray aminteºte

cã „Funcþia principalã a guvernului, în tradiþia chinezã, este pãstrarea armoniei
sociale. În ceea ce priveºte mijloacele pentru a o menþine, cei doi poli ai gândirii
chineze au fost reprezentaþi de legalism ºi taoism. Legaliºtii credeau cã fiinþele
umane sunt motivate doar de interesul propriu. Armonia ar putea fi menþinutã
doar de un guvern cu putere nelimitatã de a prescrie regulile ºi de a aplica
pedepse. La celãlalt pol, taoiştii credeau cã oamenii sunt în esenţã sociabili.
Armonia ar putea fi cel mai bine menþinutã dacã guvernele ar interveni cât mai
puþin în relaþionarea socialã naturalã a oamenilor“.16
De aici, „Implicaþiile culturii politice tradiþionale pentru aºteptãrile politice

ale cetãþenilor au apãrut prin natura procesului de socializare“, iar autoritatea a
fost acceptatã în viaþa personalã, în viaþa intelectualã ºi în politicã, deoarece a
rezista autoritãþii, a nu se conforma, conducea la sentimentul de vinovãþie. De
aceea „ierarhia a fost acceptatã (...), conflictul a fost temut ºi evitat“, drept pentru
care „ideea, atât de importantã pentru democraþia pluralistã, potrivit cãreia con-
flictul controlat ºi legitimat poate fi creativ, lipsea în China“.17
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De un alt aspect al culturii politice tradiþionale se leagã ºi dezvoltarea viziunii
distincte a lui Mao asupra politicii, viziune inspiratã ºi dezvoltatã în contextul
revoltei þãrãnilor.18 În acest punct, strategia privind creºterea economicã ºi noua
organizare socialã a lui Mao reprezintã o reacþie la cultura politicã tradiþionalã19,
cãci „marxismul lui Mao este o antitezã aproape simetricã a principalelor carac-
teristici psihologice ale atitudinii politice tradiþionale chineze.“20
Deºi „a existat o schimbare radicalã în limbajul politic în China, iar asta poate

indicã cel puþin un anumit grad de internalizare“,21 legat de controlul cunoaºterii
politice, „poporul chinez este obiºnuit cu restricþionarea informaþiilor de cãtre
guvern“, ceea ce caracterizeazã o culturã politicã diferitã de aceea în paradigmã
occidentalã care privilegiazã dimensiunea activismului civic.
Relaþia dintre ideile lui Mao ºi cultura politicã chinezã este foarte strânsã

dacã ne gândim numai la lupta împotriva sãrãciei22 care poate avea ca rezultat,
dincolo de beneficiile economice, dezvoltarea culturalã a personalitãþii celor
marcaþi de acest spectru, ºi chiar dacã studiul culturii politice a unei comunitãþi
nu se limiteazã la viziunea despre stat, trebuie menþionate calea guvernãrii ba-
zate pe lege în socialismul chinez, cale care „se potriveºte cel mai bine reali-
tãþilor Chinei“, exprimând „poziþia centralã a poporului ºi ideea cã toþi sunt egali
în faþa legii, ceea ce înseamnã integrarea statului de drept ºi a domniei cinstei“.23
De la aceste principii, pânã la ideea de autocunoaºtere ºi autodisciplinã pe

care se bazeazã democraþia chinezã24 o culturã politicã originalã se regãºeºte ºi
în procesul de încadrare socialã a vârstnicilor ca semn de progres social25, iar în
contextul globalizãrii culturii chineze care „nu se bazeazã doar pe Institutele
Confucius“26, în recuperarea tradiþiei. O tradiþie care sancþioneazã „principiul
schimbului echivalent al economiei de piaþã drept standard“, care nu se aplicã
tuturor domeniilor, cãci „unele obiecte au o valoare culturalã complet diferitã de
valoarea lor materialã, iar altele, care au o conotaþie culturalã puternicã, nu pot
ºi nu ar trebui sã fie percepute doar prin prisma importanþei financiare“27.
În aceeaºi ordine de idei, „nici moralitatea nu poate fi mãsuratã prin princi-

piul echivalenþei“. Aceasta implicã drepturi ºi obligaþii, dar mai presus de toate
ar trebui sã þinã cont de imperativul lui Dong Zhongshu, filosof, politician ºi
scriitor chinez din timpul dinastiei Han, asociat în mod tradiþional cu promo-
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varea confucianismului ca ideologie oficialã a statului imperial chinez: „A fi mai
degrabã decât a cãuta beneficii ºi a înþelege principiile morale în loc de a fi preo-
cupat de merite“.28
Referitor la alte tendinþe recente de recuperare a preocupãrilor de ordin spiri-

tual, aºa cum aflãm din lucrarea China Harului, „în primii ani ai mileniului trei,
profesoara Yu Dan de la Universitatea Normalã din Beijing realiza la televizi-
unea centralã chinezã o serie de prelegeri sub titlul «Învãþãminte din Analecte»
(deci confucianism) ºi din Zhuangzi (deci daoism), în care îndemna privitorii sã
se desprindã de pulsiunile materialiste ºi sã privilegieze bunãstarea spiritualã“.29
Aici, ca ºi în reactualizarea ideii tradiþionale chineze de moralitate avem

de-a face cu o subtilã lecþie de civism, din care s-ar putea inspira ºi intelectualii
ºi cetãþenii occidentali sau cei din fostele state comuniste europene.
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