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Abstract: Thirty years after the revolution of 1989, while the rule of law
and political pluralism marked democracy identity of Romanians, cultural
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Despre beneficiile cetãþeniei într-un stat democratic

Dupã treizeci de ani de la revoluþia din 1989, ani în care principiile statului
de drept ºi ale pluralismului politic au marcat identitatea democraticã a României,
practicile culturale ale cetãþeanului liber ne aratã cã modul în care gândim asupra
cetãþeniei ne defineºte atât pe noi ca fiinþe civilizate cât ºi performanþa democra-
ticã a unui spaþiu social-politic. Totodatã, reperele teoretice ale acestui subiect
sunt cât se poate de actuale.

De aceea, pentru a înþelege semnificaþiile actuale ale noþiunii de cetãþean ºi a
defini acel statut obiectiv datoritã cãruia indivizii umani aparþinând unui stat pot
participa la activitãþile social-politice importante ale vieþii comunitare, trebuie
spus cã acest „privilegiu“ se datoreazã în bunã parte gânditorilor moderni care
au promovat un model al cetãþeniei ce accentueazã ideea individului creator al
legii ºi al societãþii graþie capacitãþilor sale raþionale, idee care susþine ºi convin-
gerea cã acest atribut este universal.

Într-un fel oarecum paradoxal, creºtinismul se regãseºte în mentalitatea Seco-
lului luminilor prin formularea problemei cetãþeniei în termenii demnitãþii umane
generice, pentru ca în secolele urmãtoare intensiunii noþiunii sã i se adauge co-
notaþii politice, sociale, economice, culturale.

În termenii teoriei liberale, cetãþenia modernã se opune ideii clasice a cetãþea-
nului care face parte organic din stat: individul, mai curând decât familia, clanul,
cetatea, naþiunea sau umanitatea este subiectul legal. Dar aceastã asumare indivi-
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dualistã a unui statut social-politic nu este singura variantã a modului de a con-
cepe cetãþenia.

Între umanism, demnitatea naturalã a fiinþei gânditoare, interese private, pa-
triotism ºi cosmopolitism, statutul de cetãþean se defineºte prin raporturile acestuia
cu statul liber în care trãieºte ºi în cadrul cãruia ideile de individ ºi individualitate
se echilibreazã cu acelea ale interesului naþional, cu condiþia ca regimului politic
sã nu fie totalitar.

Unii autorii italieni ºi englezi considerã noþiunea de cetãþenie ca etalon al ati-
tudinii oamenilor faþã de caracterul democratic al sistemelor politice actuale.
Printre cei enumeraþi de Danilo Zolo în studiul Citizenship in a Post-Communist
Era, se numãrã Giovanna Zincone, G.E. Rusconi, P.G. Pasquino, J.M. Barbalet,
David Held, iar titlurile cãrþilor ºi studiilor lor sunt revelatoare: „Ex voto: gli
instrumenti della cittadinanza politica“; „Una certa idea di cittadinanza“; „Due
vie alla cittadinanza: il modello societario e il modello statalista“; „Citizenship
and autonomy“.

Dacã gradul de implicare cetãþeneascã sau nivelul conºtiinþei civice reprezintã
indicatori ai evoluþiei societãþii democratice, în lumea postcomunistã, statutul de
cetãþean reprezentând cea mai bunã dintre situãrile socio-politice posibile ale
omului cade adesea în derizoriu (iar teoria poate avea aparenþa caducitãþii, din
moment ce acest statut face obiectul unor norme precise). ªi aceasta deoarece
tendinþa de automarginalizare cât ºi excluderea obiectivã sunt mai vizibile decât
implicarea ºi consultarea cetãþeneascã, chiar dacã în anumite cazuri puterea se
declarã mai preocupatã de soarta cetãþeanului decât cetãþeanul de soarta puterii,
chiar dacã acest individ politic are menirea de a contribui la regãsirea echilibrului
ºi a bunului simþ social – prin forþa lui electoralã ºi prin mijloacele de presiune
ale societãþii civile – atunci când puterea politicã depãºeºte mãsura. Cetãþenii pot
participa la reglarea mecanismelor puterii prin simplul exerciþiu al drepturilor
lor. Ei au toate atuurile garantate constituþional pentru a face mai bunã lumea în
care trãiesc.

Accentuarea ideii raþionalitãþii principiale care însoþeºte situaþiile de mani-
festare a cetãþeniei, ne conduce, dincolo de latura uºor demagogicã a acestui ter-
men, la cetãþenia ca valoare în structura cãreia nivelul moral ºi cel politic nu se
exclud, ci conlucreazã (aºa cum credea ºi Kant, contrar prejudecãþii antinomiei
acestora) având ca finalitate armonizarea binelui individual cu binele general ºi
universal.

La o eventualã întrebare, anterioarã sau, dimpotrivã, în prelungirea celei refe-
ritoare la „Cine are nevoie de o teorie a cetãþeniei?“ (formulatã de George
Armstrong Kelly), de genul „De ce are nevoie omul sã fie cetãþean? Este mai im-
portant a fi om sau cetãþean?“, aº rãspunde, provizoriu, cã la aceastã problemã
se poate reflecta mai comod din postura de cetãþean decât din aceea de supus.

Deºi criticabile, valorile democratice autentice, chiar dacã nu se convertesc
integral în realitate, sunt de preferat oricãrui alt sistem de valori politico-sociale.
Cãci, folosind o comparaþie pe care o face Comelius Castoriadis (Les carrefours
du labyrinthe II), nimeni nu poate nega diferenþa dintre cetãþeanul atenian ºi su-
pusul unui monarh asiatic, sau dintre un cetãþean englez, francez, american ºi
situaþia unui german care trãia sub regimul lui Hitler, sau a unui est-european sub
totalitarismul comunist.
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În consecinþã libertatea, egalitatea, justiþia, deºi au o întemeiere transcendentã,
nu sunt exterioare istoriei, la limita maximã a demnitãþii umane ele revelându-se
drept creaþii social-istorice. O societate raþionalã este imposibilã în afara libertãþii
generalizate, cãci „libertãþile civile nu sunt articole de lux“ (C. Castoriadis), ci
axe în jurul cãrora graviteazã obiectivele politice privind omul ca scop, ºi nu ca
mijloc.

Cetãþeanul existã numai în condiþia libertãþii politice, iar aceastã noþiune are
sens numai într-un stat de drept care garanteazã drepturi egale de participare la
totalitatea activitãþilor semnificative ale vieþii comunitare.

Însã fãrã a ºti despre sine cã este cetãþean ºi fãrã a crede în drepturile lui fireºti,
nimeni nu se poate bucura de acest statut socio-politic. Tocmai pentru a nu
deveni cu toþii robii unui discurs alienant, cred cã se meritã din când în când sã
ne amintim cum se poate vorbi despre politic „nu din gurã, ci din carte“ ºi dincolo
de ideologiile de împrumut ale unor partide mereu schimbãtoare, dincolo de
rãfuielile între cei care constituþional deþin puterea.

Fiindcã „scena“ puterii este (cel puþin teoretic, cum spuneam) ºi locul principal
în care cetãþeanul, individul, subiectul politic îºi poate manifesta nemulþumirile
legate de modul în care cei aleºi rãspund nãzuinþelor alegãtorilor, iar aceasta este
o expresie a autonomiei cucerite de individ în epoca modernã, dupã un lung ocol
filosofic.

Pe cât de neputincios ca persoanã faþã de manifestãrile iraþionale din sfera
economicului, politicului ºi geopoliticului, pe cât de mic la scara universului a
cãrui raþiune rãmâne de nepãtruns, pe atât de puternic este individul ca spectator
liber ºi cuvântãtor.

Statutul acesta de subiect civic al unei societãþi democratice pentru care în
România au murit atâþia nevinovaþi acum triezeci de ani, în decembrie 1989, îi
permite individului umilit, desconsiderat, nedreptãþit de piaþa unui capitalism
sãlbatic ce supune nu numai economic, dar ºi cultural, sã simtã cã „exist mai
mult“ ºi, spunând asta, folosesc o expresie din cartea lui Philippe Braud, Le
jardin des délices démocratiques. Pour une lecture psycho-affective des régimes
pluralistes (1991), tradusã ºi în româneºte cu titlu Grãdina deliciilor democraþiei.
Pentru o lecturã psiho-afectivã a regimurilor pluraliste. În limbajul curent,
reaminteºte, Braud, „a fi cetãþean“, este una dintre expresiile ce concentreazã po-
tenþialul simbolic al democraþiei de a reactiva stima de sine, favorizând identifi-
carea legitimatoare cu sistemul politic. Chiar dacã statutul sãu concret rãmâne
foarte diferit de la un regim politic la altul ºi de la stat la stat, încãrcãtura psiho-
afectivã este aceeaºi la nivel individual, iar maniera în care se percepe din punct
de vedere emoþional cetãþeanul în viaþa politicã democraticã face ca aceastã no-
þiune sã fie încã eficientã în discursul electoral: „Chiar artificialã ºi intermitentã,
identitatea de cetãþean aduce o compensaþie neinfinitezimalã preþurilor inegalitãþii
suferite în viaþa realã. Pentru un timp (cel al atenþiei consacrate campaniilor elec-
torale ºi al declaraþiilor oamenilor politici) se impune în conºtiinþa celor «rãu
situaþi» în sânul ierarhiilor sociale, impresia de a exista mai mult, de a fi mai
mult recunoscut. Refulând pe orbite secundare, identitãþile lor concrete de pro-
ducãtor (supus indicaþiilor altuia), de consumator (cu o slabã putere de cumpã-
rare), de rezident (locuind în inconfort) etc., retorica cetãþeanului aduce pe scena
politicã o oarecare «destindere a eului», adicã o calmare momentanã a frus-
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trãrilor sociale, prin uitare (negare) a inegalitãþilor sau inferioritãþilor reale“1.
Uitându-ºi grijile personale în momente solemne, „cetãþeanul ajunge la o sensibi-
lizare faþã de chestiunile de interes general în care se afundã ºi uitã preocupãrile
sale imediate“2, astfel devenind facilã integrarea socialã ºi mascarea distanþei
dintre scena politicã ºi viaþa cotidianã.

Ceea ce vreau sã spun invocând aceastã carte este cã astfel de emoþii pozitive
cetãþeneºti sunt posibile atunci când încã mai crezi cã votul tãu conteazã, când
crezi în propria „putere“ individualã pe care o garanteazã statul de drept, putere
care unitã cu a altora poate muta ºi munþii, când eºti convins cã ceea ce gândeºti
ºi rosteºti (în piaþa publicã sau în scris) chiar are importanþã pentru guvernanþi.
Când, înainte de a ajunge la „decepþia democraticã pe scarã largã“ (Braud), cetã-
þenii împãrtãºesc sentimentul demnitãþii cetãþeneºti ºi umane, considerând cã îºi
pot dori „lucruri publice“ dar ºi individuale, ºi pot spera cã acestea se pot împlini.

Sigur, este vorba despre mentalitate, iar aceasta este o problemã de duratã
lungã, dar dacã propunerile legislative ale parlamentarilor ar viza în primul rând
redobândirea stimei de sine ºi a stimei faþã de ceilalþi a cetãþenilor (prin legi care
sã facã posibilã creºterea nivelului de trai pentru restaurarea clasei de mijloc), în
timp ar deveni majoritarã ºi mentalitatea celor care au un minim respect pentru
demnitatea civicã, a celor care au aflat sau au regãsit spiritul civic autentic ºi prin
aceasta participarea s-ar extinde mai departe de nivelul „ideal“ al dezbaterii virtuale.

Câteva repere teoretice

Premisele teoriei moderne a cetãþeniei apar în istorie atunci când practicile
moderne ale capitalismului ridicã imperativul protecþiei individului ºi proprie-
tãþii acestuia, idee ce se regãseºte în scrierile morale ale filosofilor centrate pe
atributele libertãþii ºi responsabilitãþii fiinþei umane. Pornind de la ipoteza raþio-
nalismului ca mit fondator al ºtiinþelor despre om ºi societate, Paul Claval aratã
cã reflexia secolului al XVII-lea defineºte un model al omului – autonom graþie
raþiunii – ºi al societãþii care începe cu individul, ºi nu invers: „Lumea socialã
nu constituie – în optica raþionaliºtilor – un nivel autonom al realului: ea se naºte
din voinþa ºi din acþiunea oamenilor“3.

Faptul cã o societate bunã poate funcþiona numai inspiratã de principii raþio-
nale se aflã în centrul doctrinei vieþii sociale ºi politice care este construitã por-
nind de la teoria dreptului natural.

Inspiratã de doctrina dreptului natural modem, Declaraþia drepturilor omului
ºi ale cetãþeanului, care alãturi de echivalenþii sãi englezi (Declaraþia dreptu-
rilor, 1688) ºi american (Declaraþia de independenþã, 1776) reprezintã docu-
mentul întemeietor al cetãþeniei moderne, va face distincþia între drepturile omului
propriu-zise sau drepturile civile ºi cele care fundamenteazã participarea la putere
– drepturile cetãþeanului sau drepturile politice. În categoria drepturilor omului
intrã libertatea de opinie (art. 10), libertatea de exprimare ºi a presei (art. 11),
securitatea individului în raport cu justiþia ºi poliþia (art. 7, 8 ºi 9), egalitatea în
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faþa legii ºi egalitatea accesului la funcþiile publice (ari. 6). (Libertatea absolutã
de a gândi, de a publica, de a avea convingeri, de a scrie „forme nepreþuite ale
fericirii individuale“, fuseserã propuse pentru prima oarã de Spinoza, în Tractatus
politicus, ca scop suprem al cetãþii.)4

Drepturile cetãþeanului sunt ilustrate de participarea la elaborarea legilor (art. 6),
controlul impozitelor (art. 13 ºi 14) ºi al administraþiei (ar.t 15). Deºi drepturile
înscrise în declaraþia de la 1789 au fost uneori criticate ca fiind abstracte, formale,
arãtându-se cã de ele putea profita doar persoanele înstãrite, Alain Monchablon
este de pãrere cã „libertatea conºtiinþei, garanþiile contra arbitrarului sunt la fel
de importante pentru cei sãraci ca ºi pentru cei bogaþi; iar experienþa istoricã
aratã cã desconsiderarea libertãþilor «formale» nu a fost niciodatã compensatã
printr-o creºtere a libertãþilor «reale»“5.

În gândirea modernã libertatea (ca drept imprescriptibil al fiinþei umane ºi nu
ca o consecinþã a statutului de om liber în opoziþie cu sclavul) este constitutivã
ideii de cetãþenie ºi cu adevãrat revoluþionarã, oricât de sumarã ºi lipsitã de con-
þinut ar pãrea formularea acestui principiu ºi oricât de tragicã a fost realizarea lui
în viaþa socialã ºi politicã.

Potrivit observaþiei lui Richard E. Gross, „Revoluþia francezã ºi cea americanã
sunt cel mai adesea citate ca descinzând din teoria modernã a cetãþeniei“6 (bazatã,
cum am arãtat deja, pe doctrina moral-politicã a dreptului natural).

În Franþa, în timpul revoluþiei, cuvântul cetãþean (citoyen) a fost adoptat de
republicani ca fiind cel mai potrivit termen pentru a exprima principiul „libertãþii,
egalitãþii ºi fraternitãþii“ luând locul cuvântului domn (monsieur), astfel cã „fiecare
francez devine cetãþean în relaþie cu alt francez“7, „ca ºi cum orice alt titlu ar fi
fost abolit, în timp ce acela de cetãþean era la înãlþime“8.

Noua ordine socialã ºi politicã pe care o instaureazã revoluþia francezã este
comparabilã cu schimbarea pe care a adus-o revoluþia americanã, atât în plan
ideologic cât ºi social. Cu toate acestea, constatã Paul Claval, exemplul american
nu este direct aplicabil Europei. Coloniºtii ºi-au proclamat independenþa faþã de
Anglia la 4 iulie 1776 într-o societate fundamental capitalistã care ºi-a subordonat
însã ºi un important spaþiu de relaþii sclavagiste, prin exploatarea sclavilor negri
folosiþi pe plantaþiile de bumbac. Obiectivele revoluþiei franceze – de a asigura
respectarea drepturilor omului ºi de a crea instituþii politice mai juste decât cele
monarhice într-o þarã în care întreaga structurã este adaptatã ordinii vechi,
implicã, folosind expresia lui Paul Claval, „bulversarea societãþii pânã la funda-
mentele sale“9, pânã la schimbarea formei de guvernãmânt monarhic cu cel re-
publican. Or, revoluþia americanã nu face altceva decât sã punã în acord sistemul
politic al unei þãri cu un sistem social deja predominant, în care cetãþenii coloniilor
sunt aceia care decid asupra propriilor drepturi cât ºi asupra guvernãrii.Declaraþia
de Independenþã, Articolele Confederaþiei, mai târziu Constituþia ºi Legea Drep-
turilor sunt documentele constitutive ale democraþiei americane. Declaraþia de
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Independenþã (exprimând filosofia moral-politicã a lui Thomas Jefferson ºi Benjamin
Franklin) „a devenit sacrã pentru cetãþenii Statelor Unite, pentru cã ea simboli-
zeazã naºterea naþiunii americane, iar cuvintele sale exprimã valorile acestui
popor“10.

Acest act mergea atât de departe, încât proclama cã este dreptul poporului de
a o modifica sau de a o aboli ºi de a institui o nouã guvernare, dacã membrii
Congresului ar încãlca dreptul oamenilor la viaþã, libertate ºi fericire cu care toþi
au fost înzestraþi la naºtere.

Pentru a asigura mai întâi ºi apoi pentru a proteja o cetãþenie liberã ºi activã,
Legea Drepturilor (Bill of Rights) reprezentând cele 10 amendamente la Constituþie
enumera o mulþime de prerogative ale cetãþenilor: respectarea cultului religios
pe care îl practicã cetãþeanul, libertatea de vorbire, libertatea presei, libertatea de
adunare ºi de a protesta în faþa guvernului (art. 1), libertatea poporului de a
deþine arme (art. 2), securitatea persoanei ºi inviolabilitatea bunurilor acesteia
(art. 4) etc. În plus, amendamentul al nouãlea declara: „Enumerarea în Constituþie
a anumitor drepturi, nu va fi înþeleasã ca negaþie sau discreditare a altor drepturi
pe care poporul le considerã valabile“11.

Ceea ce demonstreazã istoria cetãþeniei este, dupã Stuart Langton, importanþa
dimensiunii normative, materializatã în drepturile unei participãri substanþiale ºi
active la viaþa politicã. Potrivit opiniei acestui autor, termenii „participare cetãþe-
neascã“ ºi „participare politicã“ sunt sinonimi din punct de vedere descriptiv.
Ceea ce îi deosebeºte ar fi faptul cã în cazul participãrii cetãþeneºti accentul cade
mai mult pe persoanã decât pe stat în relaþia de participare.

Dupã acest autor, termenul „participare cetãþeneascã“ este preferabil celui de
„participare politicã“, cât ºi acelora de „participare publicã“ sau „implicare cetã-
þeneascã“; ºi aceasta pentru cã, cel puþin în contextul occidental ºi american,
fiind un termen preponderent normativ, asociazã noi valori noþiunii de cetãþean.
Termenul de participare cetãþeneascã este înþeles de autor ca „totalitatea activitã-
þilor semnificative prin care poporul ia parte la relaþia cu unitatea politicã al cãrei
rezident legal este“12, acest concept evoluând continuu de la o formã simbolicã
la o formã funcþionalã, de la calitãþi emotive ºi metaforice, la manifestãri con-
crete. Popularitatea acestui termen este legatã de miºcarea pentru drepturi civile
din anii 1960 centratã pe aspiraþiile minoritãþilor ºi ale sãracilor, de creºterea in-
teresului public pentru problemele guvernãrii ºi, reciproc, de activitatea de infor-
mare desfãºuratã de agenþiile guvernamentale pentru a implica mai mult cetãþenii
la luarea deciziilor. Acest termen rãmâne totuºi confuz, dupã cum remarcã autorul,
atât pentru cetãþean cât ºi pentru teoretician ºi guvernant13.

Dacã elementele conºtiente ale participãrii cetãþeneºti se reduc la câteva acti-
vitãþi dintre care participarea electoralã pare a fi cea mai importantã, prin însuºi
statutul sãu cetãþeanul participã – chiar dacã în cele mai multe cazuri pasiv – la
funcþionarea sistemului din care face parte.

Într-adevãr, coexistenþa cu ceilalþi bazatã pe respectul reciproc al intereselor
într-o lume coerentã ºi raþionalã, avanseazã o idee a cetãþeniei substanþial diferitã
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de aceea proprie antichitãþii. În spaþiul existenþial al cetãþeanului delimitat de
cetãþile-state ale antichitãþii se configurase o noþiune a cetãþeniei care definea
mai curând viaþa comunitarã ca obiect al legilor pe care trebuie sã le respecte
cetãþeanul. În schimb, teoria modernã, punând pe primul plan individul ca actant
social ºi politic vizeazã modelarea vieþii colective în funcþie de cerinþele cetã-
þeanului caracterizat deopotrivã prin libera iniþiativã ºi prin capacitatea de a se
încadra într-o mãsurã a libertãþii tuturor.

Alãturi de participare, libertate, egalitate, drepturile omului, toleranþã, ele-
mente care intrã în componenþa noþiunii de cetãþean într-o „societate raþionalã“
sunt virtutea civicã ºi autoritatea. „Cetãþeanul bun“ este definit de Thomas A.
Sprangers Jr. drept „acela care înþelege cã autoritatea ultimã constã în forþa celui
mai bun argument, ºi nu în superioritatea forþei pur ºi simplu“14. Virtutea civicã,
aºadar, într-o societate raþionalã, alcãtuitã din fiinþe raþionale care se bucurã de
drepturi, constã în acceptarea disciplinei raþiunii, care îi obligã pe cetãþenii buni
sã-ºi trateze semenii ca fiind egali. Sursa ultimã a autoritãþii într-o societate ra-
þionalã este aºadar raþiunea însãºi. În sprijinul acestei aserþiuni obþinute de Thomas
A. Sprangers Jr., în urma unui studiu minuþios, putem invoca mãrturisirea lui
George Armstrong Kelly, care declarã cã dacã ar fi întrebat „Cine are nevoie de
o teorie a cetãþeniei?“, rãspunsul sãu ar fi: „Statul!“ ci nu, (implicit), cetãþeanul
dotat cu virtutea raþionalã de a înþelege autoritatea15.

Istoria recentã ne aratã cã ºi în România, în cadrele oferite de democraþia
autohtonã, pentru a funcþiona potrivit principiilor statului de drept, este nevoie
de o teorie a cetãþeniei. ªi aceasta pentru cã „o analizã bine gânditã a conceptului
de cetãþenie nu are prea mult sens fãrã conceptul de stat, chiar dacã, realist vorbind,
activitatea cetãþeanului este pluralistã ºi nu în mod exclusiv orientatã de stat“16.
Este o remarcã îndreptãþitã atât de concordanþa ei cu realitatea, cât ºi de prece-
dentele istorice care ne aratã cã în antichitatea europeanã (greacã ºi romanã)
noþiunea de cetãþean exprima identitatea dintre viaþa cetãþii ºi condiþia de cetãþean,
iar dacã ideea contractualistã a modernitãþii exprimã necesitatea organizãrii sta-
tale în funcþie de interesele individului, evident, acesta nu îºi poate împlini aspi-
raþiile decât în cadrul unui stat de a cãrui protecþie se bucurã.

Prin urmare, statul face parte din aceeaºi sferã de discurs proprie cetãþeniei.
Cãci noþiunile de „civic“ ºi „civil“, ca determinaþii fundamentale ale ideii de
cetãþenie se definesc numai prin raportare la viaþa publicã ce se desfãºoarã într-un
stat bine organizat. Identificarea dintre „civic“ ºi „cetate“ (în antichitate chiar
„cetate-stat“) rãmâne valabilã chiar ºi în condiþiile expansiunii „societãþii civile“
independente de dinamica statului.

G.A. Kelly îl citeazã pe T.H. Marshall care în lucrarea Citizenship and Social
Class (New-York, 1965) divide analitic conceptul de cetãþenie în trei pãrþi.Aspectul
civil al cetãþeniei presupune componentele libertãþii individuale – libertatea
persoanei, libertatea de expresie, gândire ºi credinþã, dreptul la proprietate ºi de
a încheia contracte, dreptul la justiþie. Elementul politic al cetãþeniei se defineºte

7 STATUTUL DE CETÃÞEAN ªI PERFORMANÞA DEMOCRATICÃ A COMUNITÃÞII 85

————————
14 Thomas A. Sprangers, Jr., Reason and Democracy, Durham and london, Duke University Press, 1990,

p. 172.
15 George Armstrong Kelly, „Who needs a theory of citizenship?“, în The State, New York, N.W. Norton

& Company, 1979, p. 35.
16 Ibidem, p. 21.



prin dreptul de a participa la exerciþiul puterii politice, ca membru al corpului
învestit cu autoritate politicã, ori ca alegãtor al membrilor unui astfel de corp.
Latura socialã a cetãþeniei implicã dreptul la bunãstarea economicã ºi securitate,
pânã la dreptul de moºtenire ºi acela de a trãi viaþa unei fiinþe civilizate în acord
cu standardele predominante ale societãþii.

În viziunea acestor autori logica democratizãrii ar parcurge urmãtoarele eta-
pe, în succesiune cronologicã: secolul al optsprezecelea marcat de preocuparea
pentru drepturile civile, secolul al nouãsprezecelea animat de imperativul drep-
turilor politice ºi secolul douãzeci dominat de problema drepturilor sociale.

La acestea putem adãuga faptul cã în secolul XXI se adaugã temele cunoaº-
terii ºi culturii civice care asigurã o bunã participare la viaþa politicã ºi socialã,
dupã cum voi arãta mai jos. (În acest sens, încã de la sfârºitul secolului XX,
anumiþi cercetãtori notau o anumitã „îngrijorare faþã de ignoranþa ºtiinþificã a
populaþiei“ ºi totodatã dorinþa de a crea o cetãþenie „mai bine informatã“, într-o
viziune „iluminatã“ asupra societãþii17).

Accesul la drepturile politice este condiþionat nu numai de regimul politic,
dar ºi de conºtiinþa propriei poziþii sociale care se obþine paradoxal, fie printr-o
oarecare „detaºare“ de nevoile materiale, fie dimpotrivã, în momentele de crizã
ce afecteazã o clasã marginalizatã.

Problema capitalã, încã actualã, este aceea a stabilirii corespondenþei între
drepturile din sfera idealã ºi acelea din sfera realã. Într-o societate în care stan-
dardele economice minime ale cetãþeanului nu sunt asigurate, scade interesul
pentru drepturile civile ºi politice. Cetãþeanul zilelor noastre este din ce în ce mai
convins cã decizia aparþine celor puternici prin forþa lor economicã sau prin
apartenenþa lor la un clan politic ocultat din punctul de vedere al omului de rând.

Hrãnit cu reclame, cetãþeanul este din ce în ce mai tentat sã-ºi abandoneze
destinul în seama elitelor politice specializate în guvernare, chiar dacã acestea
pot fi oricând înlocuite, selectate fiind prin vot democratic.

Creºterea numãrului de cetãþeni care a avut loc în secolul XX prin acordarea
drepturilor fireºti categoriilor defavorizate a fost însoþitã de o mutaþie în conºtiinþa
cetãþeneascã: nemaireprezentând o minoritate interesatã sã-ºi apere drepturile,
absorbiþi de grija zilei de mâine, majoritatea cetãþenilor ignorã adesea adevãratul
potenþial civic pe care îl reprezintã, inclusiv capacitatea de a-i controla pe politi-
cieni. Din producãtor de idealuri, cetãþeanul a devenit consumator de sloganuri.

Dacã dublaþi de un sociolog am aplica unui eºantion reprezentativ pentru
cetãþeanul mediu al acestui ev postmodern al cetãþeniei un set de întrebãri de
genul: „Ce este dupã dumneavoastrã cetãþeanul? Vã simþiþi cetãþean al þãrii în
care trãiþi? ªtiþi ce drepturi aveþi? Vã bucuraþi de ele? Aveþi nevoie de o teorie a
cetãþeniei?“, rãspunsurile ar fi, probabil, stupefiante ºi dezarmante în acelaºi
timp. ªi aceasta pentru cã, cel puþin în þãrile din Est, unde procesul constituirii
democraþiei ºi a societãþii civile a fost întârziat din punct de vedere istoric, peri-
oada totalitarã a creat o mentalitate de supus, obiºnuit sã aºtepte îmbunãtãþirea
vieþii sale de la „îndurarea“ conducãtorilor politici. În condiþiile în care drepturile
înscrise în Constituþie erau pure ficþiuni, minima rezistenþã a participãrii cetãþe-
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neºti, reprezentatã de activitatea electoralã, a fost anulatã: alegãtorii nu-i cunoº-
teau ºi nu-i propuneau pe aleºi, nu aveau posibilitatea opþiunii, votul lor fiind
unidirecþionat ºi obligatoriu.

Într-un astfel de context ar fi aºadar necesarã pe lângã o „teorie a cetãþeanului
ºi cetãþeniei“, o educaþie civicã pe mãsura acestui timp.

Teoria modernã, pornind de la înþelegerea drepturilor cetãþeneºti ca naturale,
universale ºi indispensabile oricãrei fiinþe creeazã un orizont de discurs în care
noþiunea de cetãþean – dincolo de atribuirea legalã a acestui statut în interiorul
unui sistem, se defineºte prin multiplele posibilitãþi de nuanþare a libertãþii indi-
vidului în raport cu statul ºi în raport cu ceilalþi; de la contractul care presupune
asumarea libertãþii în condiþiile egalitãþii partenerilor, pânã la autonomizarea
subsistemelor religios, juridic, politic ºi economic în care individul poate acþiona
dupã propria-i alegere în deplinã cunoºtinþã de cauzã.

Recunoaºterea opþiunilor religioase, politice sau economice ale „celuilalt“, care
poate reprezenta majoritatea sau o minoritate în cadrul unui stat suveran, cât ºi res-
pectarea normelor morale ºi juridice ale convieþuirii, descriu virtutea civicã, deter-
minatã de o înaltã conºtiinþã a propriului statut, specificã oricãrui individ dotat cu
capacitatea raþionalã de a-ºi asuma drepturile ºi obligaþiile în cadrul unei colectivitãþi.

Concepþia modernã despre ceea ce înseamnã a fi cetãþean este legatã de încre-
derea în om bazatã pe generalizarea recunoaºterii demnitãþii acestuia. Cetãþeanul
modern îºi defineºte identitatea în primul rând prin libertate, în virtutea dreptului
natural al fiinþei umane faþã de autoritatea statalã care este, într-un anumit sens,
o creaþie artificialã. Dacã urmãrim o evoluþie a noþiunii de cetãþean în epoca mo-
dernã, putem constata cã etapei teoretice umaniste îi urmeazã o etapã realistã pe
a cãrei ultimã treaptã cetãþeanul devine subiect de drept internaþional, fãrã a rãs-
turna însã raportul între subiectul politic determinat ºi stat, între naþional ºi
universal, cãci „în principiu numai membrii unei comunitãþi politice naþionale
sunt cetãþeni, în opoziþie cu strãinii“18.

Cunoaºtere, culturã civicã ºi noul spirit al democraþiei

Într-o lucrare recentã, Loїc Blondiaux aratã cã democraþiile contemporane îºi
cautã un nou spirit, noi fundamente ºi aceasta deoarece, în ciuda supravieþuirii
formelor clasice ale reprezentãrii politice, legitimitatea acestora „se îngusteazã“,
iar eficacitatea lor este în declin: „Farmecul «misterelor statului» despre care
vorbea istoricul Ernst Kantorowicz nu mai este operaþional. Aceastã pierdere de
încredere afecteazã simultan cea mai mare parte a actorilor destinaþi prin tradiþie
sã joace un rol de intermediar între popor ºi reprezentanþii sãi în democraþii:
partide, sindicate, jurnaliºti, experþi...“19.

Dacã structurile tradiþionale ale democraþiei reprezentative sunt slãbite în
lumea de azi, în schimb, proiectul „democraþiei înseºi“ nu pare avea de suferit,
ci dimpotrivã: „Pe scena conflictului politic frecvent, capacitatea simplilor cetã-
þeni de a se mobiliza, de a rezista, de a interpela autoritãþile în afara circuitelor
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ºi organizaþiilor politice tradiþionale, fãrã nicio îndoialã, nu a fost niciodatã atât
de puternicã“20. Astfel, ecoul acestor multiple manifestãri îl reprezintã „creºterea
puterii cuvântului cetãþenilor în spaþiul public“, manifestat prin „bloguri, foru-
muri, jurnalism participativ“ care lasã impresia cã „astãzi, costurile materiale ºi
simbolice ale accesului la puterea politicã publicã a atins punctul în care oricui
îi este permis sã-ºi facã auzitã vocea“. Iar „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
recunoaºtere ºi la criticã“.

Pornind de la aceste exemple, Blondiaux subliniazã ideea unei ineluctabile
consolidãri a participãrii cetãþenilor la luarea deciziei politice care câºtigã în
fiecare zi teren în cea mai mare parte a marilor democraþii occidentale. În opinia
sa, noþiunile de „participare“, de „consultare“, de „dezbatere cetãþeneascã“ fac
obiectul unei valorizãri sistematice a vocabularului politic. „Instrumentele care
pretind a da corp acestui imperativ participativ se înmulþesc la toate nivelurile de
guvernare (consilii de cartier, dezbateri publice, juriile cetãþeneºti...). (...) Ascul-
tarea cetãþenilor trece drept o figurã obligatorie a acþiunii publice ºi pare o nouã
artã de a guverna, ca ºi cum de aici înainte nu ar mai fi posibilã luarea deciziei
fãrã ca publicul sã fi fost consultat în prealabil. Participarea cetãþenilor, de la
care actori atât de diferiþi precum Tony Blair sau Partidul muncitorilor brazilieni
s-au putut revendica, este de mulþi ani la ordinea zilei“21. Astfel încât, preluând
termenii lui Benjamin Barber22, Blondiaux considerã cã trecerea de la „demo-
craþia minimalistã“ la democraþia „forte“ este cuprinsã în chiar proiectul demo-
cratic în cadrul cãruia „democraþia participativã, sub toate formele, se va impune
ca orizontul de nedepãºit al condiþiei noastre democratice“23.

În legãturã cu „valorizarea sistematicã a vocabularului politic“, cu demo-
craþia participativã ca „orizontul de nedepãºit al condiþiei noastre democratice“
ºi „articularea între cele douã dimensiuni ale participãrii“ evidenþiate pe bunã
dreptate în cartea citatã, urmãrind istoria ºi filosofia cetãþeniei, putem constata
cã suma comportamentelor sociale cultivate în orice comunitate umanã organi-
zatã dupã norme ºi principii de drept, inclusiv însuºirea ºi contestarea acestora,
se aflã în legãturã cu participarea politicã directã sau indirectã a individului la
viaþa comunitãþii. Modul în care cetãþenii se raporteazã la puterea politicã ºi
atitudinea lor faþã de aceasta, gradul de conºtientizare ºi punere în aplicare a
drepturilor ºi obligaþiilor exprimã în general cultura politicã, dupã cum arãtam
mai sus, iar în regimurile democratice contemporane, prin aplicarea pe scarã
largã a conotaþiei participative, indicã nivelul culturii civice.

În principiu, cetãþeanul se defineºte prin calitatea sa de participant activ la
procesul politic prin care sunt luate deciziile politice. Potrivit interpretãrilor lui
G.A. Almond ºi Sidney Verba, rolul de cetãþean nu îl înlocuieºte pe acela de
supus, sau pe acela parohial, ci se adugã acestora24.
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Astfel, rezumând analiza minuþioasã a celor doi renumiþi cercetãtori, ceea ce
putem „diagnostica“ drept problemã a participãrii, mai precis cauzã a maladiei
neparticipãrii cetãþeneºti, este faptul, constatat ºi de autorii de mai sus în analiza
lor, cã majoritatea oamenilor se autopercep mai mult ca supuºi, decât ca cetãþeni
(ºi de obicei – putem adãuga potrivit observaþiilor recente ale atitudinilor ºi ma-
nifestãrilor din spaþiul public al României – rolul de cetãþeni ºi-l asumã, paradoxal,
minoritãþile zgomotoase, la limita legii ºi a bunului simþ). Deºi el este afectat fie
pozitiv, fie negativ de activitatea guveranaþilor, considerã cã deciziile puterii sunt
în afara competenþelor sale, cetãþeanul obiºnuit având doar câteva obligaþii pasive,
în principal de loialitate ºi respect în raport cu autoritatea.

Or, într-un sistem politic democratic este împãrtãºitã credinþa în faptul cã acea
cooperare cu cetãþeanul este nu numai posibilã, dar ºi eficientã ca acþiune politicã.

În prezent, în România, neînþelegerea modului în care interacþioneazã realitã-
þile sociale, ideologiile, structurile socio-economice ºi finalmente politicul,
administrat de sistemul de partide, a condus la neîmplinirea sensului participativ,
atât la „fiinþa“ statului a cãrui noþiune ar trebui legatã de instituþii, cât ºi la decizia
politicã.

Persistenþa culturii de tip patriarhal sau dependent ºi ofensiva subculturii sau
a contraculturii, pasivitatea cetãþeanului obiºnuit, corupþia, arivismul, oportu-
nismul ºi egoismul cetãþeanului din vârful piramidei social-politice, amoralitatea
care scoate din calcul sensul vital (permanent) al culturii politice, privilegiindu-l
pe acela conjunctural, demn de suprafaþa rãfuielilor între indivizi concurenþi, au
condus la subdezvoltarea autenticei culturi civice pe scarã largã.

În acest sens, într-un fel, România þine pasul cu democraþiile evoluate, arzând
etapele ºi regãsindu-se înainte de a fi început cu bine, în situaþia descrisã de
Pierre Rosanvallon: la începutul secolului XXI, democraþia este în acelaºi timp
triumfãtoare ºi nesigurã. ªi aceasta pentru cã evidenþa de acum recunoscutã a
principiilor sale este însoþitã în fapt de o progresivã nedumerire privitoare la
natura ºi formele sale de realizare, iar interogaþiile iau amploare ºi se multiplicã
ºi din cauza globalizãrii. Contradicþia esenþialã care o traverseazã este legatã, pe
de o parte, de aspiraþia bãrbaþilor ºi a femeilor de a-ºi lua destinul în propriile
mâini, fãcând în acest scop din constituirea unei societãþi civile puternice ºi auto-
nome, condiþia emancipãrii lor. Pe de alta, ei exprimã un apetit politic crescând
pentru consolidarea capacitãþii lor de-a împãrtãºi un destin pe care îl stãpânesc.
De aici pornesc astãzi multiple conflicte legate de legitimitatea ºi respectiv re-
prezentativitatea instituþiilor publice ºi politice, cât ºi a societãþii civile25.

Dacã efectul culturii politice este obþinerea unor buni cetãþeni, dincolo de stu-
diul comparativ privitor la aspectele metodologice ale cercetãrii, cultura politicã
se reveleazã nu numai ca „barometru“ al socializãrii cetãþenilor ºi al calitãþii in-
telectuale a conduitei lor „civice“, dar mai ales ca „liant“ al construcþiei sistemului
politic ideal în România.

Dupã cum s-a mai arãtat, cultura politicã maturã a unui stat modern începe
atunci când o mare parte a cetãþenilor devin conºtienþi de importanþa problemelor
naþionale ºi mondiale, se aratã interesaþi de mecanismul sistemului politic, sau,
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dimpotrivã, când aceºtia încep sã se îndoiascã de faptul cã sistemul politic este
alcãtuit în aºa fel încât viaþa ºi personalitatea le vor fi protejate indiferent de
faptul cã ei îºi exprimã iniþiative ºi cerinþe în raport cu autoritatea de stat. Altfel
spus, ea începe odatã cu gândirea liberã privitoare la lucruri pânã atunci conside-
rate indiscutabile (aici „lucrul“ puterii ca fapt teologico-politic împreunã cu
toate derivatele conceptuale) ºi cu afirmarea, negarea, acceptarea, respingerea
sau punerea acestora în discuþie.

Deºi valoarea participativã este independentã de aceea de deliberativã, con-
cepþiile participative contemporane ale democraþiei subliniazã, dupã cum am
vãzut, importanþa deliberãrii. Ca ºi în concepþia deliberativã, democraþia partici-
pativã aºa cum o vede Benjamin Barber este conceptibilã în termenii valorici ai
cetãþii clasice: auto-guvernare, egalitatea politicã, stat de drept. Împotriva insti-
tuþiilor distribuite ºi delegate, Barber susþine cã cetãþenii trebuie sã ia parte direct
– „nu neapãrat la fiecare nivel ºi în orice împrejurarea, dar destul de frecvent ºi
în special atunci când se iau hotãrâri în legãturã cu politicile de bazã ºi atunci
când este implementatã puterea care conteazã“26. Potrivit lui Barber, regula deli-
berativã constã în producerea de argumente ºi ascultarea acestora, în inventarea
de noi politici, în alegerea între legile alternative27.

Privitor la statutul participativ al cetãþeniei, dincolo de drepturi ºi „redistribuirea“
acestora, în lucrarea Citizenship and Identity semnatã de Engin F. Isin ºi Patricia
K. Wood se aratã cã cetãþenia poate fi descrisã deopotrivã ca un set de practici
(culturale, simbolice ºi economice) ºi drept o serie de drepturi ºi obligaþii (civile,
politice ºi sociale) care definesc calitatea de membru individual într-un sistem
politic. Potrivit acestui studiu, este important sã se recunoascã ambele aspecte
ale cetãþeniei, ca practicã ºi ca statut ºi totodatã sã se recunoascã faptul cã fãrã
individualismul târziu modern, oamenii nu ar fi putut deþine drepturi civile, poli-
tice ºi sociale. În aceeaºi ordine de idei, mai multe drepturi de multe ori apar în
primul rând ca practici, abia mai târziu cãpãtând statut legal. Cetãþenia nu este,
prin urmare, nici un concept pur sociologic, nici doar un concept juridic, ci o
relaþie între cele douã. Dacã în perspectivã comunitarã cetãþenia poate fi definitã
ca un statut juridic ºi politic, din punct de vedere sociologic ea poate fi definitã
drept o condiþie proprie membrilor competenþi într-o formã de guvernare, subliniind
astfel aspectul constituþional al cetãþeniei28 ºi totodatã aspectul ei participativ.

Legat de participare, în cultivarea unei cetãþenii active, un rol important îl
joacã ºi noþiunea de identitate care dincolo de dimensiunile naþionale ºi cultu-
rale, atinge ºi latura civicã.

În aceastã privinþã, autorii mai sus citaþi aratã cã existã diferenþe ºi afinitãþi
între conceptele de cetãþenie ºi identitate care genereazã probleme semnificative
în abordarea ambelor. În termenii diferenþelor, cetãþenia, spre deosebire de iden-
titate, þine mai mult de un concept al statutului. Aceasta este exprimatã în norme
juridice ºi legale care definesc drepturile membrilor unui sistem politic. Mulþi
cercetãtori ai problemei susþin un concept de cetãþenie mai larg decât un statut
juridic ºi legal, dar aceste argumente nu modificã faptul fundamental cã în cele
din urmã cetãþenia permite sau nu drepturi civile, politice ºi sociale ºi obligaþiile
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într-un sistem politic. Astfel de argumente pentru o cetãþenie activã sau una de
profunzime se referã la aprofundarea domeniului de aplicare a cetãþeniei, dar cu
toate acestea presupun cã statutul de cetãþean existã deja29.

Un alt apsect legat de cultura civicã þine de participare ºi conflictul social. În
aceastã privinþã, Brian Adams considerã cã „O posibilã explicaþie pentru mo-
delele de participare constã în faptul cã acestea reflectã conflicte sociale mai
mari“, iar „Chestiunile legate de politicã ce conduc la scindãri sociale majore,
reflectând aspectele defectuoase ale societãþii – sunt cele care vor genera cea mai
mare participare a cetãþenilor“30. În plus, ºi cunoºtinþele profesionale sunt im-
portante pentru a realiza o bunã participare. Referitor la aspectul cunoaºterii pro-
fesionale ºi al participãrii cetãþeneºti, Frank Fischer aratã cã „În ultimii treizeci
de ani, autoritatea expertului profesionist, definitã ca deþinere a unui corp de
cunoºtinþe ºi a tehnicilor sale relevante, a devenit sursa preocupãrilor crescânde
în societãþile occidentale“31.

Iar acest fenomen este legat de evoluþia ºtiinþei ºi tehnologiei care are con-
secinþe deopotrivã asupra vieþii social-politice ºi a mentalitãþilor, dupã cum aratã
într-un studiu Melissa Leach ºi Ian Scoones: „Schimbarea relaþiilor dintre ºtiinþã
ºi societate este foarte relevantã atât pentru practicile contemporane ale cetãþeniei
ºi pentru exprimarea acestora, cât ºi pentru întrebãrile privind dinamica partici-
pãrii. Aºa cum schimbãrile politice ºi economice modificã contextele, ariile ºi
modurile în care oamenii percep ºi acþioneazã în privinþa drepturilor cetãþeneºti,
tot astfel se întâmplã ºi în cazul schimbãrilor ºtiinþifice ºi tehnologice, implicând
ºi noile riscuri ºi oportunitãþi pe care le prezintã. Problemele ºtiinþifice ºi tehno-
logice prezintã provocãri ºi oportunitãþi deosebite de participare: pe de o parte
sunt asociate cu o cunoaºtere ºi expertizã foarte specializate, profesionalizate,
care pot conduce la excluderea celor din afara domeniului, dar, pe de altã parte,
controversele ºtiinþifice recente au creat noi cerinþe ºi oportunitãþi pentru impli-
carea cetãþenilor în luarea deciziilor“32.

Dupã cum am arãtat, existenþa statutului de cetãþean este ºi premisa existenþei
culturii politice participative, a culturii civice ºi ilustreazã latura explicitã a cul-
turii democratice deliberative, mai mult sau mai puþin „agonistice“, mai mult sau
mai puþin clasice, „îmblânzite“. Oscilaþia între obligaþie ºi libertatea de a fi „an-
gajat“ civic, între datorie ºi dreptul de a fi indiferent este astfel soluþionatã prin
riposte la adresa politicilor interesate, prin demonstraþia practicã a faptului cã
cetãþeanul român dupã treizeci de ani de democraþie existã ºi este interesat de
soarta comunitãþii ºi finalmente a lui însuºi, cã el conteazã, în ciuda nehotãrârii
sale funciare, în ciuda celor care îºi creeazã propria culturã politicã a egoismului,
cinismului, indiferenþei faþã de comunitate ºi resentimentului faþã de potenþialul
opozant.
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În aceastã situaþie, a vorbi ºi „din carte“, este nu numai un mijloc prin care
înþelegi mai bine ceea ce trãieºti ºi ceea ce se întâmplã în societatea din care faci
parte, dar ºi singura „revanºã“ individualã a celui exclus sau auto-exclus din
jocurile puterii politice ai cãrei reprezentanþi transmit mesaje laconice sau obs-
cure, care pot fi decodate numai în proximitatea scenei pe care evolueazã.

O concluzie laconicã a acestui studiu ar putea fi: mai mult respect din partea
clasei politice pentru cetãþean, mai puþin cinism!
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