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Résumé. Au-delà de l’étude comparative concernant l’aspect de recherche
sur les méthodes, la culture politique se révèle non seulement comme
„baromètre“ de la socialisation des citoyens et de la qualité intellectuelle
de leur conduite „civique“, mai surtout comme „liant“ de la construction
du système politique démocratique idéal en Roumanie.

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 când 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 considerate indiscutabile (aici, „lucrul“ puterii ca fapt teo-
logico-politic împreunã cu toate derivatele conceptuale) ºi cu afirmarea, nega-
rea, acceptarea, respingerea sau punerea acestora în discuþie.

În aceastã privinþãAdrianMarino constata cã ideea de libertate în formã „concep-
tualizatã, ideologicã“, „europenizatã“ (peste marginile tradiþiei populare ºi religioase)
dateazã în România de douã sute de ani ºi marcheazã „începuturile gândirii politice
româneºti, ale formãrii spiritului civic“1 în special prin revendicarea „voinþei libere“,
prezentã la Petru Maior, Gheorghe ªincai ºi Ion BudaiDeleanu — acesta din urmã
opunând-o într-un anumit fel noþiunii de „servitute volontaire“ a lui La Boétie2. Cu
toate acestea, este cel puþin „abstract“ sã presupunem cã în România cultura politicã
a ajuns la împlinirea sensului participativ (la „fiinþa“ statului a cãrui noþiune ar trebui
sã o cuprindã alãturi de instituþii) de vreme ce voci autorizate denunþã exact climatul
impropriu dezvoltãrii culturii în sensul ei larg.
————————

1Adrian Marino, Libertate ºi cenzurã în România. Începuturi, Iaºi, Editura Polirom, 2005, p. 7.
2 Ibidem, p. 23.
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Totuºi nu intenþionez sã mã lamentez în acest text de subdezvoltarea culturii
civice, mai precis de persistenþa culturii de tip patriarhal sau dependent ºi de
ofensiva subculturii sau a contraculturii, de pasivitatea cetãþeanului obiºnuit, sau
de corupþia, arivismul, oportunismul ºi egoismul cetãþeanului din vârful pirami-
dei social-politice, de amoralitatea care scoate din calcul sensul vital (perma-
nent) al culturii politice, privilegiindu-l pe acela conjunctural, demn de suprafaþa
rãfuielilor între indivizi concurenþi.

Asocierea culturii politice cu principii etice (cu obligatoria „virtute civicã“
proprie cetãþeanului matur ºi conºtient de responsabilitatea acestui statut) nu se
vrea moralizatoare pe direcþia maliþios dar inutil concluzivã a societãþii fãrã prin-
cipii carevasãzicã nu le are.

Ceea ce voi încerca sã arãt este cã dincolo de sensul politologic al culturii po-
litice înþelese ca reþea de orientãri, convingeri subiective, ataºamente emoþio-
nale, angajãri, respingeri, estimãri, aprecieri, opinii ºi atitudini intelectuale prin
care individul se raporteazã la sistemul politic (Gabriel Almond, Sidney Verba,
Bingham G. Powell), dincolo de accepþiunea unui set de norme ºi reguli menite
sã regleze comportamentul politic (Lucian W. Pye, Al. Ball), în fine, dincolo de
relativismul, istorismul ºi diversitatea evidente, aceastã noþiune poate avea sem-
nificaþia unui ideal al vieþii politice actuale. Inclusiv în România.

Altfel spus, tot aºa cum cultura universalã ºi naþionalã, ca serie de acte ºi
produse simbolice, de valori ºi mentalitãþi este definitorie pentru condiþia uma-
nã ºi pentru un popor, cultura politicã ar trebui sã fie ceea ce rãmâne dupã ce
eforturile creaþiei instituþionale au fost „uitate“, sã devinã caracteristica necesarã
„condiþiei politice“3, instanþa medierii unor comportamente ºi limbaje poli-
ticoase erodate în democraþii. Adicã tocmai cultura politicã (acest „capitalism
ºtiinþific“ al vremurilor noastre) ar putea fi aceea care îi înscrie ºi îi diferen-
þiazã respectuos pe indivizi în cadrul unui sistem care se revendicã de la prin-
cipiul recunoaºterii umanitãþii generice a fiecãruia, cu tot cortegiul mai mult sau
mai puþin demagogic ºi haotic aplicat de drepturi, libertãþi, egalitãþi ºi frater-
nitãþi.

Dificultatea realizãrii identificãrii în diferenþã a individului cu sistemul po-
litic democratic apare cu claritate din analiza efectuatã de Pierre Rosanvallon a
unui model democratic mai vechi decât cel românesc, cel francez (impus tot prin
paradoxul sacrificiilor umane de nivel tribal, în numele drepturilor omului). Au-
torul afirmã cã în cadrul unei democraþii reale „poporul nu mai are formã: el îºi
pierde orice densitate corporalã ºi devine într-o manierã pozitivã numãr, adicã
forþã compusã din egali, din individualitãþi pur echivalente sub domnia legii.
Este ceea ce exprimã în felul lui radical sufragiul universal: acesta marcheazã
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3 „Condiþia politicã“ constã, pentru Pierre Manent, în conºtientizarea de cãtre oameni a faptului cã se pot

ei înºiºi guverna, descoperire care a fãcut posibilã cetatea greacã: „Oamenii îºi înþeleg natura în cadrul ºi prin
intermediul cetãþii“ — Pierre Manent, O filozofie politicã pentru cetãþean, traducere din francezã de Mona
Antohi, Bucureºti, Humanitas, 2003, p. 321-322.



începutul unei ordini seriale. Cetãþeanul, ca homo suffragans, este omul delibe-
rat abstract, simplã componentã numericã a unitãþii naþionale“4.

Or, tocmai cetãþeanul, acest homo suffragans, vehiculeazã, potrivit tuturor
definiþiilor, cultura politicã, aºadar prin ceea ce avem abstract în structura noas-
trã individualã ne situãm, în prelungirea „legii morale“ din noi, ºi pe direcþia sco-
pului comun al politicului, în principiu acel „bine“ capabil sã-i satisfacã pe cât
mai mulþi. Cãci, aratã acelaºi Pierre Rosanvallon, calitatea particularã ºi apoi
specificul naþional al unei democraþii sunt realizabile atunci când o cantitate
anume de abstracþie se trezeºte în sufletul colectiv: „Alegãtorul nu îºi poate înde-
plini în mod ideal rolul sãu decât dacã se identificã cu ceea ce are în el ca genera-
litate, trebuind sã fie capabil sã se dezbrace de toate determinaþiile sale particu-
lare ºi de interesele imediate pentru a deveni un fel de funcþionar al unitãþii naþio-
nale. Societatea nu mai este compusã în acest caz decât din voci identice, care
pot fi oricând substituite prin altele, reduse în momentul fondator al votului la
unitãþi de calcul ce se îngrãmãdesc în urnã: ea devine un fapt pur aritmetic. Sub-
stanþa se ºterge complet în spatele numãrului, intensificând efectele de abstracþie
legate de constituirea pur proceduralã a socialului“. Din acest motiv „poporul ºi
naþiunea, prin forþa împrejurãrilor, nu mai au corp sensibil. Acestea vor trebui
construite cu ajutorul viziunii politice ºi al elaborãrii intelectuale“5.

În acest sens, putem spune, politica dobândeºte conotaþia de „poeticã“, de
program de creaþie a socialului, a acelui spaþiu specific în care omul intrã în re-
laþie cu ceilalþi semeni (pe „orizontalã“) ºi cu puterea (pe „verticalã“). Astfel cul-
tura politicã, pe lângã însuºirea cunoºtinþelor ºi informaþiilor care formeazã
„educaþia cetãþeneascã“, pe lângã interiorizarea normelor juridice ºi morale, a
modelelor de comportament ºi a valorilor proprii sistemului politic, apare drept
înþelegerea unei necesare structurãri a domeniului.

În cazul României, ritualul construcþiei „corpului social“ dotat cu capacitatea
de dezvoltare armonioasã ºi cu aceea de reacþie la factorii de mediu ostili ema-
naþi (aici) de „corpul politic“6 ce în mod normal ar trebui sã-l apere pe cel dintâi
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4 Pierre Rosanvallon, Le modèle politique français. La société civile contre le jacobinisme de 1879 à nos

jours, Paris, Édition du Seuil, 2004, pp. 122-123. Dupã acelaºi autor, istoria Franþei, cel puþin de douã secole
încoace, mai precis de la Revoluþia din 1879, are drept trãsãturã distinctivã faptul de a fi exprimat trãsãturile
fondatoare ale democraþiei în toatã radicalitatea lor: „saltul de la o democraþie civilã la o democraþie politicã“ ;
„înfruntarea particularului cu generalul, a societãþii civile ºi a statului“, de unde „caracterul sã de observator
privilegiat“, conducând la capacitatea de „a oferi un cadru lãrgit de înþelegere interogaþiilor contemporane asu-
pra condiþiilor de dezvoltare ale unei democraþii mai vii“ — op. cit., p. 9-10.

5 Ibidem, p. 123.
6 Invocând celebrul studiu al lui Ernst H. Kantorowicz, Les Deux Corps du roi. Essai sur la théologie po-

litique au Moyen Age, Pierre Manent susþine cã deºi ideea încorporãrii „ni se pare astãzi bizarã ºi barbarã“,
„ciudat ºi penibil de fizicã“, totuºi, mai mult decât o „construcþie culturalã“, aceasta are o logicã, o ordine greu
de surprins ºi descris, dar foarte importantã: „Multã vreme în Europa s-a folosit expresia «corp politic» pentru
a desemna printr-un termen generic organizaþiile politice: cetãþi, principate, regate etc. Acest sens a dispãrut
aproape complet. Mai exact, a fost deliberat respins: termenul de «corp» folosit în acest context pare sã implice
o viziune «organicistã» sau «holistã», a sociaþiei politice, în care individul ºi drepturile sale ar fi implicit —
dar necesar — subordonate colectivitãþii sau întregului. (…) Dar un corp este mai mult — ºi altceva — decât
un organism. Într-un corp, întregul este prezent în fiecare parte, aceeaºi viaþã însufleþeºte fiecare parte, fiindcã
însufleþeºte întregul (…)Astfel, ideea corpului aplicatã comunitãþilor politice nu este câtuºi de puþin o idee me-
canicã ºi grosolanã; dimpotrivã, este o idee complexã ºi cu adevãrat spiritualã: ea desemneazã faptul cã, într-o
comunitate politicã, fiecare element este el însuºi ºi întregul, el trãieºte deopotrivã propria sa viaþã ºi viaþa
întregului. ªi, în acest sens, orice comunitate politicã este, într-un fel, un corp. Fie cã e formatã din supuºi ine-
gali sau din cetãþeni egali, fiecare membru trãieºte în acelaºi timp propria sa viaþã ºi viaþa comunitãþii” —
Pierre Manent, op. cit., p. 220-222.



moºteneºte ceva din absurdul ºi disperarea în care a fost prins Meºterul Manole
cu echipa sa de zidari. Construcþia se prãbuºeºte zilnic nu din cauza ignoranþei
cetãþenilor (care, aºa cum au dovedit-o în câteva împrejurãri legate de alegeri ºi
realegeri, sau în episoadele de solidaritate ºi eroism gratuite din decembrie 1989,
sunt în medie „culturalizaþi“ în ordinea generalitãþii ce impune renunþarea la in-
teresele imediate ºi determinaþiile proprii), ci mai curând din cauza „culturii po-
litice dionisiace“ a oamenilor politici. Care dau curs imaginaþiei revendicative
personale, pasiunilor participative (nu la construcþia socialã, ci la autoconstrucþia
propriei imagini prin mass-media), activitãþilor frenetice de autopropagandã
electoralã, sensibilitãþii exagerate faþã de propria persoanã, spre deosebire de ne-
cesarii ºi intruvabilii exponenþi ai „culturii politice apolinice“, care ar pune ac-
cent pe sobrietate, discreþie, moderaþie, promovarea ºi respectarea legilor, pe pri-
matul nevoilor societãþii în ansamblu ºi nu pe acelea ale propriei persoane sau
ale propriei comunitãþi (partinice, de grup de interese etc.). Este vorba de o „cri-
zã fãrã precedent“ (Aristide Cioabã) a regulilor jocului în care este prins siste-
mul politic românesc de 17 ani încoace: „În loc ca în toþi aceºti ani sã «acumu-
leze valori ºi stabilitate» (S.P. Huntington), instituþiile noastre politice par sã-ºi
exhibe în chip jenant fragilitatea, inadecvarea la rolurile pe care le au de jucat în
procesul realizãrii intereselor publice. Faptul cã de aceastã datã criza nu este ge-
neratã de cauze societale profunde, deºi capacitãþile de reglare ale sistemului po-
litic în ansamblul societãþii sunt discutabile, apare cât se poate de simptomatic.
Criza decurge din relaþiile interinstituþionale ºi din perturbarea funcþiilor de-
cizionale ale sistemului politic, agravatã de disputele pentru supremaþie dintre ti-
tularii puterii executive — preºedinte pe de o parte, guvern sprijinit de parlament
pe de altã parte. Ea reflectã un nivel scãzut de instituþionalizare politicã. O asimi-
lare incertã a valorilor democratice ale noului sistem“7.

Acest fenomen impune mai multe tipuri de culturã politicã: una a subiecþilor
acþiunii politice ce se raporteazã la sistem în calitate de conducãtori, una de sus-
þinere a regimului, altele de opoziþie, neutre sau indiferente. Tuturor acestora li
se adaugã culura politicã „de spectacol“ (R.G. Scwartzenberg), nu altceva decât
„simulare, artificiu, parodie“. Aceasta „este reprezentarea înºelãtoare a demo-
craþiei, simulacrul culturii de participare“. În cadrul ei „individul se crede liber,
activ, influent. Se crede un actor al sistemului politic, când în realitate nu este
decât un spectator, pãcãlit, amãgit de «jocul politicii», pe fundalul micilor ecrane
ºi dupã perdelele cabinelor de vot“8. În cazul României, din fericire, intenþiile
„culturii de spectacol“ nu se împlinesc în totalitate, specatatorul român fiind în
genere înzestrat cu un sãnãtos scepticism.

În linii mari, cultura politicã a regimului actual în România este de dreapta, orien-
tatã dupã valori clasice ale liberalismului: primatul individului în raport cu colecti-
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7Aristide Cioabã, Sistemul politic român, Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii

Internaþionale, 2007, p. 5.
8 Roger-Gérard Schwartzenberger, Statul spectacol. Eseu asupra ºi împotriva star-sistemului în politicã,

Bucureºti, Editura Scripta, 1995.



vitatea, drepturile omului, apãrarea proprietãþii, ordine socialã bazatã pe lege, antico-
munism (a cãrui expresie elaboratã este Raportul final al Comisiei prezidenþiale coor-
donate de Vladimir Tismãneanu pentru analiza dictaturii comuniste în România, pre-
zentat Parlamentului pe 18 decembrie 2006 — act ce a generat un spectacol unic al
„conflictului interpretãrilor“). La nivelul culturii de opoziþie se amestecã elemente
valorice ale stângii cu acelea ale creºtin-democraþiei ºi conservatorismului: egalitate,
justiþie socialã, echitate, solidaritate, progres, laicitate, putere statalã, protecþie socialã
necondiþionatã, pe de o parte, iar pe de alta, promovarea elitelor formate în mod fi-
resc, credinþã înDumnezeu, autoritate, cultivareamemoriei locale ºi naþionale, patrio-
tism, familie etc. Cultura neutrã este aceea a discursului normativist, practicatã îndeo-
sebi de analiºtii ºi comentatorii neangajaþi politic, de alþi cetãþeni prin care se exprimã
„fiinþa intelectualã ºi moralã a unui popor“9.

În cadrul culturii împãrtãºite de oamenii politici aflaþi în competiþie, „su-
biecþii“ care conduc þara ºi aceia care ar vrea sã o conducã, pe lângã comporta-
mentul demn de o „civilizaþie de bâlci“, cu „caracter chelneresc“10 prin care no-
þiunile fundamentale ale spaþiului public sunt expuse pericolului deºertãciunii,
iar ideea de onoare devine incertã, se vehiculeazã un limbaj politic violent, di-
ferit de acela utilizat de aceleaºi personaje atunci când se adreseazã publicului
„pentru a-i câºtiga adeziunea, pe scurt, pentru a-l cuceri“ (Mihai ªora), domeniu
în care oamenii politici români nu reuºesc cu nici un chip sã depãºeascã stadiul
demagogiei. Pentru cã într-adevãr, reconstrucþia este dificilã într-un stat ai cãrui
cetãþeni demni de a forma o clasã politicã pe mãsura aºteptãrilor unei noi creaþii
instituþionale au fost aneantizaþi de regimuri totalitare (dictatura regalã, dictatura
antonescianã, dictatura comunistã), acolo unde aceia care ar putea fi recuperaþi
sau „inventaþi“ din mers se adaptazã în cele mai multe cazuri stilului politicianist
autohton.

Inadecvarea limbajului utilizat de politicienii români apare cu ºi mai mare
claritate dacã îndrãznim (teoretic) sã comparãm prestaþiile aleºilor cetãþenilor ro-
mâni „abstracþi“ cu exigenþele expuse de Mihai ªora într-un articol din 1995: „În
panoplia omului politic trebuie sã gãseascã toate instrumentele care îi pot pune
la dispoziþie limbajele specializate ale disciplinelor ce ar trebui sã-i fie familiare
— începând cu sociologia ºi economia, trecând prin ºtiinþele juridice, urbanism
ºi problemele de mediu ºi mergând pânã la problemele globale ale umanitãþii,
precum demografia, decalajele de standing atât individuale cât ºi regionale, ca ºi
mondializarea schimburilor de orice fel ºi salvgardarea acestor identitãþi cultu-
rale care constituie bogãþia cea mai evidentã a genului uman“11.
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Albatros, 1997, p. 19 — apud Gabriela Tãnãsescu, „Actualitatea unei filosofii inactuale”, în Ion Bulei,
Gabriela Tãnãsescu, Lorena Pãvãlan Stuparu, Conservatorismul. Istorie ºi actualitate, Bucureºti, Editura
Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, 2007.

10 Ibidem.
11 Mihai ªora, Politique et communication, în Secolul 20, 1-2-3/1995, Revistã de Sintezã editatã de Uniu-

nea Scriitorilor din România ºi Fundaþia Culturalã „Secolul 21“, p. 187.



Pe lângã aceastã instruire omul politic12 ar trebui sã posede, în plus, alte vir-
tuþi care sã-l facã demn de condiþia lui politicã, sã-l arate capabil a coordona
crearea condiþiilor favorabile unei culturi politice lucide, ºi nu mimeticã sau de
complezenþã. În primul rând el trebuie sã aibã capacitatea de a comunica, folo-
sind cu abilitate (de retor) limba maternã, „acest depozit viu al experienþei tre-
cute, în care palpitã (impregnate de emotivitate) valorile constituante ale comu-
nitãþii cãreia i se adreseazã — ºi deci sã îi tragã efectiv dupã el pe toþi aceia pe
care ºi-a propus sã îi convingã“13.

Or, de peste ºaizeci de ani (dacã luãm ca reper al alunecãrii în totalitarismul
comunist anul 1947, al abdicãrii regelui Mihai) politicianul român nu face altce-
va decât sã propunã un „tragicomic“ (Mihai ªora) limbaj de lemn. ªi aceast lu-
cru este valabil nu numai pentru epoca utilizãrii pe scarã largã a vulgatei mar-
xiste sau a protocronismului arierat ideologizat ceauºist, ºi nu numai pentru oa-
menii politici, dar ºi pentru „formatorii de opinie“ din rândurile intelectualilor.
Acest calificativ se potriveºte ºi în postcomunism, ºi în cazul „experþilor“14, cu
toate cã latura omeneascã, poate prea cotidianã a conducãtorului ºi a celor aflaþi
la putere (realã sau simbolicã), cât ºi a acelora care o cautã este pe deplin exploa-
tatã de mass-media. Din pãcate, oricât de pilduitoare ºi relaxante în ordinea ega-
litãþii moravurilor umane, a convingerii cã democraþia este un regim în care frica
de puterea politicã ºi de prestigiul cultural a fost învinsã, aceste apariþii neo-
ficiale sau oficiale neconvenþionale nu au cu adevãrat un mesaj demn sã îmbo-
gãþeascã sau sã consolideze cultura civicã. Ele intrã în categoria îndoielnicã ac-
tualã a divertismentului, unde importantã nu este arta „actorului“ ci regia si teh-
nicile folosite, calitatea de spectacol fiind conferitã doar de simplul fapt de a se
afla în faþa unui public. Existã, fireºte, ºi excepþii notabile, apariþii din zona res-
trânsã a elitelor adevãrate.

Dar limba de lemn pe are o folosesc cele mai multe dintre persoanele publice
se leagã într-un fel de „absenþa subiectului politic“ surprinsã de Daniel Barbu în
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12 Exigenþele pe care ar trebui sã le satisfacã omul politic, pentru a-ºi merita rolul în conducerea unui stat

civilizat, þin în primul rând de condiþia lui teoreticã, a celui care deþine „ºtiinþa politicã“. Esenþa ei rãmâne
aceea descoperitã de Platon atunci când clasificã ºtiinþele, din acelaºi gen fãcând parte „ºtiinþa regalã“, „ºtiinþa
militarã“, „ºtiinþa juridicã“ ºi „retorica în întregime“ care „guverneazã în comun (…) treburile cetãþii“. Dar „pe
cea care comandã tuturor celorlalte, care poartã grija legilor ºi a tuturor treburilor ce þin de polis, care le «þese»
la un loc pe toate cu cea mai mare corectitudine, cuprinzând puterea ei într-o denumire de mare generalitate,
am putea-o numi, cu foarte mare îndreptãþire, se pare, ºtiinþã politicã“ — Platon, Omul politic, Traducere de
Elena Popescu, 304a, 305e, în Opere Complete IV, Ediþie îngrijitã de Petru Creþia, Constantin Noica ºi Cãtãlin
Partenie, Bucureºti, Humanitas, 2004, p. 172 ; 175. Cel care stãpâneºte aceastã ºtiinþã este capabil ºi de o
„practicã politicã“ devenitã „artã“ (ca ºi aceea militarã) care „întreþese“ un „înveliº“ ce „îi cuprinde pe toþi cei
din cetãþi“, realizând scopul fericirii — Ibidem, 311c, p. 185.

13 Mihai ªora, op. cit., p. 187.
14 În cazul României are o valabilitate relativã ºi teza „nomenklaturii“ experþilor expusã de Eric Alterman

în Sound and Fury: The Washington Punditocracy and the Collapse of American Politics (1992), potrivit cã-
reia „Efectul acestei «nomenklaturi» asupra telespectatorilor este de puternicã orientare a opþiunilor pe termen
scurt ºi mediu“ — apud Ion Stavre, Reconstrucþia societãþii româneºti prin audiovizual, Bucureºti, Editura
Nemira, 2004, p. 66. În noile politici ale televiziunilor s-a constatat de altfel „respingerea limbajului exclusivist
utilizat de experþi“, a exprimãrii asupra politicii proprii elitei — Jeffrey P. Jones, Entertaining politics: new
political television and civic culture, Rowman & Littlefield Publisher Inc., 2005, p. 21.



lucrarea cu titlu aproape omonim15. Referindu-se la „migraþia politicã“ a intelec-
tualilor care, dupã încheierea fenomenului „Piaþa Universitãþii“, au intrat în partide
ºi miºcãri civice „prin strategia discursului asupra valorilor“, încercând totodatã,
unii dintre ei, „sã se apropie de putere prin procedee democratice“, devenind vi-
zibili în presã, autorul constatã menþierea esenþei de lemn a limbajului politic
(bazat pe sloganuri, etc.): „Democraþia ºi libertatea au încetat sã mai fie strigãte
pornite din inimã, pentru a deveni metaforele favorite ale unei noi limbi de lemn.
Adevãrul a fost înlocuit, în ordine politicã, prin economia de piaþã, noþiune ce
pare capabilã sã descrie, mai bine decât oricare alta, însãºi consistenþa unei socie-
tãþi aflate în plinã tranziþie „de la comunism la capitalism“. Critica fenomenelor
legate de „maladiile puterii“ (ºomaj, inflaþie, criza generalizatã a economiei,
insecuritate ºi corupþie, aroganþa ºi incompetenþa clasei politice postdecem-
briste), „aºa cum a fost întreprinsã pânã în 1996 de cãtre opoziþia animatã de in-
telectuali, nu a vizat vindecarea funcþiei politice, ci crearea unei culturi politice
alternative, omologatã dupã modelul european“16.

Aceastã culturã politicã alternativã intenþiona sã formeze alegãtori în mãsurã
sã îi voteze pe aceia capabili sã le ofere o condiþie politicã demnã. Cum spu-
neam, problema nu este aceasta, pentru cã electoratul, în maniera lui „abstractã“,
de bine de rãu, cel puþin în 1996, în 2000 ºi în 2004 a fãcut cele mai bune alegeri
posibile. Problema este aceea a ofertei. Cultura politicã alternativã ar trebui sã
se adreseze sau sã fie vehiculatã ºi de „subiecþii absenþi“, aceia care ar putea
conduce þara dupã criterii ale interesului general, sã-i scoatã din pasivitate atunci
când cred cã nu este nimic de fãcut, chiar dacã ei ar avea capacitatea de a împlini
un ideal politic.

Or, „aceastã culturã, cu limba sa de lemn ce pune în locul lexicului marxist
vocabularul civic-liberal, rãmâne un spaþiu fictiv, o materie primã din care se
înfiripã un imaginar colectiv cu vocaþie majoritarã. (…) Întregul spectru al
discursurilor publice a fost astfel invadat de libertate, democraþie, economie de
piaþã, stat de drept, societate civilã (s.a.) ºi alte noþiuni socotite în stare a expri-
ma valori concrete, reale, la îndemânã. Valori ce pot fi atinse ºi mãsurate, pot fi
învãþate, vizitate la domiciliu, importate, domesticite ºi însuºite“17.

Altfel spus, trãim ºi noi, ca ºi alþii, în alte rânduri, acea situaþie în care „þara
legalã“ este o expresie nefericitã a „þãrii reale“18.

Dimensiunea „fictivã“ a acestei noi limbi de lemn nu mi se pare totuºi atât de
gravã, cu atât mai mult cu cât „incultura“ politicã se mãsoarã în primul rând în
necunoaºterea acestor noþiuni ºi abia în al doilea rând în neºtiinþa regulilor jo-
cului politic. Cred cã o societate este cu atât mai bunã, cu cât are mai mulþi mem-
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15 Daniel Barbu, Republica absentã. Politicã ºi societate în România postcomunistã, Bucureºti, Editura

Nemira, 1999.
16 Ibidem, pp. 191-192.
17 Ibidem, p. 192.
18 Pierre Manent, op.cit., p. 95.



bri capabili sã se ridice cu mintea la idealul conþinut în aceste valori (ameninþate,
ca toate cuvintele folosite prea mult, de degradarea ºi epuizarea sensului lor suplu).

Ordinea politicã (adicã acea dispunere a instituþiilor astfel încât sã se reali-
zeze o cât mai bunã funcþionare a statului) se poate întemeia pe o exigenþã cultu-
ralã (care o include pe cea moralã) la fel de „originarã“ ca ºi revelaþia de sine a
omului ca „vieþuitor politic“. Aceastã exigenþã ar îndepãrta treptat neºtiinþa de a
convieþui cu aproapele în cetate, individualismul gãunos ºi megalomania „ada-
micã“ de a ºterge urma celui dinainte pentru a fi cel dintâi, îndreptându-i pe oa-
menii politici reali (cei aflaþi în funcþie) sau virtuali (cei aflaþi în fiecare cetãþean)
unul spre celãlalt nu din dorinþa de a învinge sau de a domina, ci din aspiraþia
cãtre o condiþie comunitarã rezonabilã.
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