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Abstract. The analysis of the complex relations between democracy and
political culture, with an emphasis on the role of culture in acquiring and
exercising power, represents not just a theme of reflection, but a necessity
in the context of the extension of democracy and in the conditions of the
actual crisis. The study emphasizes the importance of the political culture
when it comes to legitimize the power and the exertion of the civic right of
individuals to participate to the political life and, on the other hand, the
status, the role, and responsibility of intellectuals in stabilizing and
consolidating democracy.
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Se împãrtãºeºte adesea speranþa cã prin democraþie omul îºi dezvoltã capa-
citatea de a trãi în armonie ºi echilibru cu semenii, de a-ºi înãbuºi instinctele ºi
predispoziþiile naturale spre egoism ºi, totodatã, de a da curs afirmãrii plenare a
calitãþii de om educat ºi fiinþã pragmaticã. În acelaºi spirit, se apreciazã faptul cã
într-o lume dinamicã, mai mult sau mai puþin tensionatã sau conflictualã, prin-
cipiile democratice, legitimate cultural ºi istoric, reprezintã suportul teoretic al
recunoaºterii ºi afirmãrii drepturilor omului ºi cadrul împlinirii aspiraþiilor
fiecãrui individ sau comunitate localã. Dacã aspiraþiile, aproape generalizate,
spre democraþie denotã credinþa în valori politice cu semnificaþie universalã,
acþiunile concrete de aplicare a principiilor ºi de respectare a acestor drepturi
sunt dependente, în bunã mãsurã, de circumstanþe specifice ºi de experienþe acu-
mulate.
Idealul democratic continuã sã se exprime cu multã vigoare, în pofida tuturor

dilemelor ºi a contradicþiilor care se manifestã în societãþile democratice actuale.
Ceea ce se impune a fi evidenþiat este cã acest ideal, cu imperativele care îl în-
soþesc, nu poate fi pus în discuþie ºi tratat fãrã a þine seama de patrimoniul cultu-
ral (teoretic ºi instituþional) care îl alimenteazã ºi care îi furnizeazã argumentele
necesare. În acest sens, Guy Hermet apreciazã cã democraþia, „fiind fructul unei
maturizãri culturale”, este „mai degrabã o culturã decât un ansamblu de insti-
tuþii”. Explicit, Hermet susþine cã democraþia rezistã ºi se extinde datoritã înþele-
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gerii ºi însuºirii ideilor democratice, dar ºi datoritã adoptãrii regulilor care de-
finesc comportamentul democratic, axat pe acceptarea libertãþii, toleranþei, pe
exprimarea liberã ºi recunoaºterea propriilor limite.1
Cultura politicã ºi puterea politicã în democraþie reprezintã termenii unei

relaþii fundamentate, în principiu, pe valori esenþiale ºi structurate pe încredere.
Aceste valori sunt cele care confirmã ºi certificã rolul culturii politice, iar încre-
derea în democraþie este rezultatul tuturor experienþelor pozitive, al încercãrilor
ºi eforturilor de a pune în practicã principii controversate ºi acceptate ºi de a cla-
rifica ºi rezolva dileme, contradicþii ºi neajunsuri ale democraþiei trãite.
O prezentare succintã a unei teme atât de ample ºi complexe, cu rãdãcini isto-

rice ºi implicaþii multiple, este o încercare de a schiþa câteva probleme care
preocupã lumea politicã de ieri ºi de azi ºi care pot influenþa soliditatea ºi stabili-
tatea democraþiilor actuale. Problemele vizate de acest studiu se referã la: rapor-
tul culturã politicã-ideologie-putere în democraþiile contemporane, rolul culturii
politice în legitimarea ºi exercitarea puterii ºi rolul intelectualilor în consolidarea
ºi stabilizarea democraþiei.

Relaþia culturã politicã — putere politicã

Democraþia nu se rezumã doar la „un ansamblu instituþional“ ºi nu se ra-
porteazã exclusiv la un sistem de legi care ºi-au demonstrat eficacitatea în viaþa
realã, ci funcþioneazã prin oameni ºi cu sprijinul lor. În acest sens, Nicolai Berdiaev
aprecia cã „democraþia în sine reprezintã idolatrizarea omului ºi negarea izvo-
rului sacru al puterii“2. „Capitalul social“ al democraþiei reprezintã „suportul sãu
subiectiv“, ceea ce conferã autenticitate democraþiei ºi face ca aceasta sã nu
rãmânã doar un proiect teoretic3. Analizat sub multiple aspecte, acest suport, in-
tegrat ºi în formula „bazele psihologice ale democratizãrii“, este reprezentat, în
esenþã, de capacitatea de cunoaºtere ºi de nivelul de informaþii, de participarea
ºi angajarea în viaþa politicã ºi de asumarea responsabilitãþii civice4.
Parte integrantã a culturii generale, aºa cum sublinia Tallcot Parsons, cultura

politicã se configureazã ca ansamblu de idei, teorii, concepþii relaþionate cu
valori, norme ºi simboluri ce exprimã, în principiu, „modul de raportare la sfera
politicã“, în esenþã, la putere, ca element central. În fapt, cultura politicã domi-
nantã într-o societate poate reprezenta „instanþa“ de legitimare a sistemului sãu
de putere ºi, prin participarea cetãþenilor la viaþa politicã, poate orienta ºi regle-
menta activitatea clasei politice. Analizatã prin prisma raportului ei cu regimul
democratic ºi puterea politicã care îl defineºte, cultura politicã dã substanþa
acestei relaþii complexe. Pe de o parte, prin conþinutul informaþional ºi axiologic,
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contribuie la structurarea opþiunilor politice ºi la alegerea democraticã a puterii,
iar, pe de altã parte, este determinatã ºi susþinutã de funcþionarea optimã a re-
gimului democratic. Cu alte cuvinte, chiar dacã analiza acestei relaþii necesitã
etape multiple de nuanþare, putem spune cã în situaþia prezentã cultura politicã
este atât cauza cât ºi consecinþa procesului de democratizare. Însã dificultatea
obþinerii consensului asupra valorilor care fundamenteazã politicile concrete, ca-
racterul contradictoriu al interpretãrii deciziilor ºi a gesturilor politice ale puterii
ºi variaþia, uneori, disproporþionatã a atitudinilor fac imposibile abordãrile unila-
terale ºi rãspunsurile exclusiviste5. În acest sens, mai mult decât în trecut, rolul
culturii politice se impune a fi examinat prin raportare atât la diversitatea orien-
tãrilor asupra rolului sferei politice, în general, a sistemelor politice, elitor cultu-
rale ºi a lideror politici, a exercitãrii ºi controlului puterii, cât ºi asupra semnifi-
caþiilor atribuite valorilor care animã ºi dinamizeazã agenþii politici în calitatea
lor de guvernanþi ºi guvernaþi: libertatea, egalitatea, autoritatea, legitimitatea,
justiþia, dreptatea, moralitatea. Valorile politice, apreciate ca fiind „valori-mijloc“,
reflectã, în egalã masurã, consensul din perspectiva generalã a culturii politice ºi
contradicþiile, respectiv tensiunile, generate de implicarea indivizilor în viaþa
politicã ºi de implementarea lor în practicã.
Poate cea mai relevantã abordare a modului în care cultura politicã influen-

þeazã ºi este influenþatã de viaþa politicã este cea propusã de Gabriel Almond ºi
Sidney Verba prin intermediul modelului celor trei dimensiuni sau orientãri,
respectiv: orientarea cognitivã, orientarea afectivã, orientarea evaluativã6. Aceste
orientãri se regãsesc în proporþii diferite în atitudinile politice ale cetãþenilor,
atitudini care nu reflectã doar nivelul de cunoºtere prezent în convingerile
politice, ci ºi experienþa personalã a implicãrii ºi participãrii la acþiunile politice.
Altfel spus, atitudinile exprimã nivelul ºi modalitatea în care cetãþenii interio-
rizeazã funcþionarea regimului politic prin acþiunile puterii.
Pornind de la cele trei orientãri ale culturii politice faþã de sistemul politic, de

la fiecare orientare cu preponderenþa ºi rolul ei, Gabriel Almond ºi Sidney Verba
identificã trei tipuri ideale de culturã politicã cu relevanþã pentru instituirea
puterii ºi legitimarea sistemului politic corespunzãtor. De asemenea, ca urmare
a studiului ºi analizei comparative efectuate în þãri precum Germania, Italia,
Mexic, SUA ºi Marea Britanie ºi din combinarea celor trei orientãri, rezultã alte
trei tipuri de culturã care acþioneazã mai mult sau mai puþin în viaþa politicã
realã. Astfel, autorii vorbesc de: (1) Cultura Politicã Parohialã, o culturã localã
ºi provincialã, specificã societãþilor fãrã structurã politicã, dominatã de valori
tradiþionale în care prevaleazã dimensiunea afectivã ºi normativã ºi în care „nu
existã roluri politice specializate“; (2) Cultura Politicã Dependentã, o culturã
proprie societãþilor cu structurã centralizatã ºi sistem politic autoritar, în esenþã,
o culturã dominatã de pasivitate ºi supunere din partea cetãþenilor conºtienþi, în
fapt, de autoritatea puterii ºi, totodatã, marcaþi afectiv de ea; (3) Cultura Politicã
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Participativã, o culturã proprie indivizilor activi, orientaþi în cunoºtinþã de cauzã
cãtre sistemul politic ºi încrezãtori în capacitatea lor de a influenþa viaþa politicã.
Aceastã clasificare a culturilor politice nu relevã faptul cã orientãrile menþionate
se înlocuiesc reciproc, dar, în schimb, confirmã lipsa de omogenitate a culturilor
ºi relaþia de „congruenþã“ sau dezacord dintre culturã ºi structura sistemului
politic. Un exemplu de relaþie armonioasã existã „acolo unde cunoaºterea
politicã a populaþiei va tinde sã fie corectã ºi unde orientarea afectivã ºi evalua-
rea vor tinde sã fie favorabile“7.
Cultura politicã a unui popor este o culturã care combinã în proporþii diferite

elemente din cele trei culturi emblematice. Din aceastã combinare autorii clasi-
ficãrii culturilor politice identificã alte trei tipuri de culturi, respectiv: (1) Cultu-
ra Parohial-Dependentã; (2) Cultura Dependentã-Participativã; (3) Cultura
Parohial-Participativã. Cultura care aproximeazã cel mai bine caracterul mixt al
culturii politice ºi compatibilitatea cu structura politicã este Cultura Dependent-
Participativã. Aici se contureazã nevoia ºi obligaþia de a participa activ la viaþa
politicã (delegarea, exercitarea controlului puterii) ºi necesitatea de a învãþa su-
punerea faþã de legi. Totodatã, aceastã combinaþie culturalã se apropie de cultura
civicã, o culturã politicã mixtã care echilibreazã cele trei culturi ideale ºi susþine
funcþionarea puterii democratice prin angajare politicã ºi participare socialã.
Cultura civicã, armonizând tradiþia ºi modernitatea, este în esenþã „o culturã plu-
ralistã bazatã pe comunicare ºi persuasiune, o culturã a consensului ºi a diver-
sitãþii, o culturã care a permis schimbarea moderând-o însã”8. Cu alte cuvinte,
cultura politicã a democraþiei este „o culturã participativã a loialitãþii“ sau „mo-
delul «raþionalitãþii-activiste» a culturii politice“9. Acestã concluzie va fi modifi-
catã mai târziu de Gabriel Almond, care, spre deosebire de Robert Dahl, afirmã
cã o democraþie stabilã nu este legatã exclusiv de o atitudine participativã, ci de
o „culturã politicã mixtã” promovatã de activiºti cinici ºi de cetãþeni pasivi, dar
dependenþi de politicã, ºi chiar de persoane care se declarã apolitice10.
Conceptul de culturã politicã a fost extins, incluzându-se în el ºi alte tipuri de

atitudini care structureazã relaþiile sociale (nu neapãrat politice), cu impact
asupra exercitãrii puterii democratice. În acest sens, relevante sunt cazurile ana-
lizate de Harry Eckstein, Robert Dahl, Robert Putman ºi Samuel H. Barnes.
Astfel, H. Eckstein apreciazã cã o culturã politicã democraticã este mai solidã ºi
eficientã atunci când existã o „congruenþã“ de valori între semnificaþia largã a
conceptului de autoritate (nu doar politicã) ºi datele care definesc guvernarea.
De asemenea, pentru Robert Putman afirmã cã orice culturã politicã trebuie sã
fie asociatã ºi cu participarea cetãþenilor la acþiuni iniþiate de grupuri sociale
informale. Prin aceastã participare se dezvoltã, pe de o parte, capacitatea de
cooperare ºi se stimuleazã participarea efectivã a cetãþenilor la viaþa politicã
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localã ºi naþionalã, la activitãþi ale grupurilor de presiune ºi ale organizaþiilor
nonguvernamentale, iar, pe de altã parte, se încearcã contracararea acþiunilor
antidemocratice, permiþând funcþionarea democraþiei în parametri ei normali. Nu
în ultimul rând, existã ºi opinia cã cercetarea culturii politice permite înþelegerea
unui mod de gândire care explicã atracþia ºi ataºamentul oamenilor faþã de un tip
de regim politic, nu în puþine cazuri ataºamentul faþã de un regim nedemocratic.
Analiza lui S.H. Barnes relevã un mod de gândire care scoate în evidenþã ambi-
guitatea ºi dualismul culturii politice sau ipocrizia nemãrturisitã a indivizilor
implicaþi ºi, deopotrivã, „sprijinul pentru culturile nedemocratice concurente,
indiferent cã e vorba de cea leninistã, fascistã, naþionalistã, sau tradiþionalistã“11.
Rolul culturii politice se remarcã nu doar prin structurarea unei relaþii optime

între sistemul politic ºi atitudinile politice sau civice ale cetãþenilor. Acesta se
reflectã ºi la nivelul discursului politic, al legitimãrii, pe de o parte, ºi al recep-
tãrii corecte ºi eficiente, pe de altã parte. Este cunoscut faptul cã recunoaºterea
este esenþialã pentru legitimarea ºi funcþionarea puterii. Pentru aceasta, consem-
narea unui procentaj care reflectã numãrul alegãtorilor este insuficient pentru a
vorbi de o legitimitate realã. De aceea, discursul politic care se vrea legitimat,
atunci când alunecã spre demagogie ºi populism (în declaraþii hazardate ºi pro-
misiuni fãrã acoperire), fie se raporteazã la o culturã politicã slab structuratã ºi
dezvoltatã, ceea ce permite manipularea ºi cultivarea iluziilor, fie se bazeazã pe
asimilarea superficialã sau incorectã din partea politicianului a valorilor politice
recunoscute. Un discurs politic bine gândit ºi transmis asigurã o legãturã eficien-
tã între cel care îl rosteºte ºi cei care pot legitima puterea angajatã în competiþie.
A vorbi despre „bazele discursive ale legitimãrii puterii“ înseamnã a recu-

noaºte implicit rolul culturii politice, al mecanismelor care fac ca discursul poli-
tic sã legitimeze puterea pornind de la recunoaºterea „triplei întemeieri a legiti-
mitãþii“. Explicit, mecanismele vizeazã „schematizarea discursivã“, coerenþa
internã ºi forma discursului politic, iar întemeierea legitimitãþii se exprimã sub
forma legitimãrii cognitive — la nivelul doctrinei ºi al mesajului transmis, a
legitimãrii ideologice, care evidenþiazã compatibilitatea dintre doctrinã ºi intere-
sele auditoriului, ºi legitimarea pragmaticã prin care se întrevãd efectele puterii
prin consecinþe practice, favorabile, pentru cetãþeni.12
Influenþa culturii politice asupra legitimãrii puterii se constatã ºi din analiza

celor trei trepte care o determinã sau, am putea spune, trei elemente care definesc
comportamentul politic. Este vorba de înþelegere, o cunoaºtere adecvatã pentru
a întemeia opþiunea raþionalã ºi a evita „iluzia legitimitãþii“, de convingere, axatã
pe înþelegere ºi pe sentimentul „cã puterea meritã legitimitatea“, ºi, în fine, de
acþiune, „singura la vedere“ prin care se manifestã, deopotrivã, opþiunea ºi auto-
ritatea alegãtorului asupra procesului de legitimare a puterii. Fiecare moment
confirmã rolul culturii politice în instituirea ºi exercitarea puterii democratice.
Dacã înþelegerea este necesarã, dar nu ºi suficientã, convingerea „este temeiul
raþional al legitimãrii puterii, iar acþiunea temeiul practic“.13
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Culturã politicã, putere ºi democraþie

Dupã cum a demonstrat experienþa, cultura politicã nu se limiteazã la asimi-
larea unei gândiri legate de instituþii ºi mecanisme de funcþionare, ci impune o
înþelegere corespunzãtoare a politicii „ca practicã a puterii“. În acest sens, þinând
cont cã realitatea este complexã ºi contradictorie, se apreciazã cã puterea „nu
este nici bunã, nici rea, este mãsura tuturor relaþiilor umane“. De asemenea, se
admite cã în „triada puterii“ actuale, cunoºtinþele (alãturi de forþã ºi bogãþie)
reprezintã cea mai solidã sursã a puterii, o putere de o calitate superioarã ºi,
totodatã, „sursa cea mai democraticã“, atunci când este utilizatã cu onestitate14.
Democraþia, ca regim al libertãþii, permite ºi dreptul de a simula sau ocoli

adevãrul, chiar dacã între democraþie ºi informarea corectã ar trebui sã se consti-
tuie o relaþie obligatorie. „Cliºeul obiectivitãþii imposibile — scrie Jean-François
Revel — este adesea subterfugiul perfidiei“.15 Aceastã observaþie este relevantã
pentru a marca, pânã la un punct, distincþia dintre cultura politicã ºi ideologie,
implicit consecinþele care se rãsfrâng asupra puterii politice. Sub aspectul conþi-
nutului, ideologia se apropie de doctrina politicã, fãrã a insista asupra analizelor
critice raþionale. De regulã, orice ideologie revendicã, prescrie ºi pune accentul
pe acþiuni concrete ºi „înregimenteazã oameni sau categorii de indivizi cu aceeaºi
mentalitate ºi stare de spirit“, pentru acþiuni mai mult sau mai puþin paºnice16.
Ideologiile nu ºi-au pierdut vitalitatea ºi nici „aroganþa“, dupã încheierea Rãzbo-
iului Rece. Continuã sã existe prin miºcãrile feministe ºi ecologiste, prin acþiuni
ale grupãrilor etnice ºi ale fundamentalismului religios. De asemenea, „fali-
mentul comunismului“ nu a condus automat la „decesul“ sãu intelectual ºi po-
litic. În aceste condiþii, cultura politicã devine nu doar un aliat al democraþiei, ci
chiar „o armã politicã“ (parafrazându-l pe Victor Hugo, care se referea la Grand
Larousse apãrut în 1876) în lupta împotriva îngrãdirii libertãþii ºi a tiraniei
practicate sub orice formã.
Nevoia de ideologie pierde orice justificare intelectualã, practicã ºi moralã.

Aceasta întrucât ideologia, sub aspect intelectual, deformeazã sau inventeazã
realitatea, sub aspect practic, „suprimã criteriul eficacitãþii“ ºi eliminã sau mi-
nimalizeazã valoarea oricãrui contraargument, iar, din punct de vedere moral,
„anuleazã noþiunile de bine ºi rãu“ aºa cum nu exprimã nici distincþia adevãr-
fals17. Ineficienþa ideologiei în politica democraticã este confirmatã de faptul cã
nu reuºeste sã impunã în practicã nicio soluþie teoreticã etalatã ºi susþinutã ade-
sea zgomotos. Aceasta, deoarece ideologia, speculând slãbiciunile, vanitãþile ºi
interesele contradictorii ale indivizilor, este în esenþã un „amestec indisociabil de
observaþii ºi fapte personale, selecþionate în numele unei cauze, de judecãþi cu
valoare personalã, manifestãri de fanatism ºi nu de cunoaºtere lucidã“18.
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Stabilitatea democraþiei ºi consolidarea ei pot fi determinate ºi de recunoaº-
terea ºi acceptarea diversitãþii culturale, diversitate care poate oricând degenera
în tensiuni ºi conflicte politice. De altfel, este cunoscut faptul cã democraþiile
consacrate ºi solide sunt cele care au putut evita asemenea conflicte, care au
înþeles ºi aplicat cu consecvenþã regula generalã a negocierii, a concilierii intere-
selor generale ºi particulare ºi, în cazuri speciale, au utilizat eficient strategia
compromisului.
Analizând aceastã problemã, concret raportându-se la posibilele efecte asupra

funcþionãrii democraþiei, Robert Dahl aduce în atenþie câteva din soluþiile apli-
cate pentru state precum SUA, Canada, Elveþia, Belgia, Olanda. De remarcat
este faptul cã aceste soluþii s-au dorit a fi o rezolvare a problemelor intercul-
turale, fãrã a reuºi sã anuleze total efectele negative asupra exercitãrii corecte a
puterii politice. Astfel, asimilarea exercitatã de SUA în decursul unui secol a
însemnat, în primul rând, integrarea celorlalte culturi în cultura dominantã ºi,
mai puþin, anihilarea potenþialului de conflict cultural, implicit social ºi politic.
Prin urmare, aceastã mãsurã nu a condus automat ºi la evitarea unor efecte
neaºteptate cum ar fi „asimilarea voluntarã“ ºi pierderea identitãþii din dorinþa
explicitã a imigranþilor de a se „naturaliza“. Mai mult, asimilarea nu a reuºit sã
evite nici conflictul major dintre Nordul ºi Sudul american, conflict care a cã-
pãtat dimensiunea Rãzboiului Civil19.
Analizatã din altã perspectivã, cea politicã, cea a rolului deþinut de SUA în

afirmarea democraþiei în plan intern, dar ºi în plan extern, asimilarea subcultu-
rilor ºi integrarea lor în cultura dominantã (aceastã culturã a impus ºi standardele
unei democraþii reale ºi funcþionale), a adus SUA în pragul unei mari dileme,
potrivit interpretãrii lui Zbigniew Brzezinski. Dilema vizeazã: „A domina sau a
conduce“, respectiv „hegemonie sau democraþie“. În condiþiile democraþiei ac-
tuale, a derulãrii normale a vieþii sociale ºi politice, respectarea drepturilor ºi
libertãþilor este un fapt firesc ºi o cerinþã politicã asiguratã ºi garantatã. Atunci
când apar „imperativele hegemoniei“ cerute de necesitatea de a apãra securitatea
naþionalã, apar ºi premisele conflictului dintre asigurarea securitãþii ºi „virtuþile“
democraþiei. În acest context, autorul se întreabã dacã „hegemonia globalã“ nu
pune în pericol democraþia. De asemenea, Zbigniew Brzezinski, analizând situa-
þia actualã a SUA, o situaþie destul de complicatã ºi tensionatã, atrage atenþia ºi
asupra noilor inegalitãþi generate de progresul ºtiinþific privind prelungirea vieþii
ºi „apariþia potenþialã a unei diferenþieri a condiþiei umane“. Aceste inegalitãþi nu
pot fi ignorate deoarece ar declanºa resentimente faþã de vechi inegalitãþi ºi ar
modifica radical percepþia asupra culturii politice ºi a democraþiei americane20.
În consecinþã, întrucât „America este menitã sã fie catalizator fie pentru o comu-
nitate globalã, fie pentru un haos global“, se impune tratarea cu atenþie ºi respon-
sabilitate a tuturor problemelor ce pot degenera în conflicte periculoase ºi asigu-
rarea echilibrului între respectarea drepturilor cetãþenilor ºi apãrarea securitãþii.

7 CULTURA POLITICÃ, INTELECTUALII ªI PUTEREA 49

————————
19 Robert A. Dahl, Despre democraþie, traducere de Ramona Lupaºcu, Alina Maria Turneu, Mihaela

Bordea, Adriana Gorgan-ªtraub, Iaºi, Editura Institutul European, 2003, p. 145-146.
20 Zbigniew Brzezinski, Marea Dilemã. A domina sau a conduce, traducere de Raluca ªtireanu,

Bucureºti, Editura Scripta, 2005, p. 208.



Aceasta, pentru cã „seducþia culturii politice americane“ ºi „atracþia“ exercitatã
de America prin sistemul sãu democratic pot fi umbrite ºi chiar anulate de „o
mentalitate de stat-garnizoanã“, devenit þintã a urii internaþionale21.
O altã soluþie, cea vizatã de Robert Dahl ºi menitã sã armonizeze principiile

democraþiei ºi diversitatea culturalã, este decizia prin consens. Soluþia are ca
obiectiv funcþionarea optimã a sistemului politic ºi se regãseºte în „democraþia
consociaþionalã“. Aceastã practicã politicã presupune condiþii greu de atins (ta-
lent conciliator, lideri capabili sã negocieze consensul raportat la valori, þeluri,
identitate naþionalã) ºi prevede „aranjamente politice“ prin care reprezentanþi ai
diferitelor subculturi trebuie sã-ºi exprime acordul în organismele de exercitare
a puterii.
În condiþiile manifestãrii diversitãþii culturale, sistemele electorale ºi se-

paraþia sunt considerate de Dahl douã soluþii politice importante cu rolul de a
preîntâmpina orice conflict. Acestea au în vedere fie concilierea grupurilor
sociale diferite determinatã de interesul politicienilor de a primi cât mai multe
voturi, fie menþinerea diferenþelor, în fapt, ireconciliabile, prin recunoaºterea
autonomiei fiecãrei comunitãþi culturale ºi politice în cadrul unui sistem federal
sau al unei societãþi multiculturale22.
Aceastã abordare a democraþiei în contextul multiculturalitãþii ºi soluþiile

analizate (în esenþã plauzibile, nu ºi convingãtoare în totalitate), reflectã raportul
complex dintre politicã ºi cultura politicã ºi, deopotrivã, reconfirmã teza cã
fundamentarea democraþiei ºi asigurarea funcþionalitãþii ei depind în bunã
masurã de dimensiunea culturalã a societãþii, în mod deosebit, de constituirea
culturii politice. Astfel, deºi democraþia „nu poate fi o garanþie realã contra bar-
bariei“ capãtã sens afirmaþia conform cãreia „cultura reprezintã cea mai bunã
cale spre democraþie“23.

Intelectualii ºi puterea politicã în democraþiile contemporane

În privinþa inegalitãþilor naturale sau a celor dobândite, a calitãþilor fizice ºi
a capacitãþilor intelectuale, practice, sociale, morale, politice etc. ale indivizilor,
problema în democraþie nu rezidã în susþinerea sau contestarea lor, ci în faptul
de a accepta ºi recunoaºte locul, meritul ºi rolul fiecãruia ºi de a permite tuturor
o convieþuire în limite normale ºi în condiþii demne. Aceastã temã, abordatã în
termenii dezbaterilor actuale, refuzã din start orice trimitere la utopia egalitãþii.
În acelaºi timp, nu poate eluda problema consencinþelor injuste ale inegalitãþilor
generate ºi gestionate dezastruos de politici ineficiente sau rãu intenþionate. În
consecinþã, problema care neliniºteºte ºi îngrijoreazã nu vizeazã existenþa
inegalitãþilor ci, aºa cum afirma Raymond Aron, necesitatea ºi preocuparea de a
stopa accesul la putere al celor care nu sunt capabili de asumarea responsabili-
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tãþii sau, altfel spus, interesul de a asigura în politicã „relaþii reciproce, de auto-
ritate ºi supunere, de bunãvoinþã ºi încredere între guvernanþi ºi guvernaþi“24.
Dintotdeauna organizarea ºi reorganizarea societãþii a necesitat contribuþia

valoroasã ºi onestã a intelectualilor, în general, ºi a elitelor specializate, în
special, pentru instituirea ordinii legale acceptabile, evitându-se astfel, pe de o
parte, haosul ºi anarhia, iar, pe de altã parte, planificarea excesivã ºi „directive-
le“ regimurilor dictatoriale. Democraþia, ca mod ºi formã de organizare, con-
ducere ºi funcþionare a societãþii, ca regim politic, ºi ansamblu instituþional, legal
ºi cultural, nu poate fi disociatã de contribuþia intelectualilor, de abordãrile ºi
„angajamentele“ lor. Ce se impune a fi subliniat este faptul cã intelectualii re-
prezintã o categorie socialã importantã, care participã activ la procesul de elabo-
rare ºi adoptare a deciziilor politice, care, conform tezei lui JosephA. Schumpeter,
în orice epocã ºi în orice regim reprezintã o minoritate pregãtitã sã asume funcþiile
guvernamentale. Totodatã, este de subliniat faptul cã cele mai severe critici
legate de aceastã asumare în contemporaneitate vizeazã declinarea „oricãrei
responsabilitãþi faþã de consecinþele politice ale afirmaþiilor lor“ sau, mai grav,
situaþiile în care „îºi dau mâna colaborând la etica convingerii iresponsabile“25.
Problema participãrii intelectualilor în politicã, care a generat ample discuþii

ºi care continuã sã fie ºi actualmente o tema de interes, lanseazã numeroase inte-
rogaþii. Printre acestea pot fi amintite: de ce unii intelectuali, deºi susþin demo-
craþia, sunt mai puþin atraºi de ideile democratice?; de ce existã intelectuali care
consimt sã-i slujeascã pe tirani, devenind, „tiranofili“?; ce explicã „tãcerea“
intelectualilor atunci când vocea lor ar trebui sã fie un semnal de alarmã? sau
cum se justificã „trãdarea“ lor prin adeziunea faþã de lideri politici care au comis
atrocitãþi inimaginabile? Evitarea etichetãrilor ºi a interpretãrilor tendenþioase
impune, ca soluþie, „contextualizarea istorico-sociologicã“ a întrebãrilor ºi a rãs-
punsurilor ºi conectarea explicaþiilor la datele ce þin de latura psihologicã a
personalitãþii intelectualilor, mai ales la acele date care dezvãluie intersectarea
impulsurilor intelectuale ºi a ambiþiilor politice26. Astfel, apar premisele unor
explicaþii variate, fiecare cu motivarea ºi argumentaþia potrivitã. Friederich A.
Hayek, spre exemplu, îºi structura paradoxal rãspunsul, prin raportare la atracþia
exercitatã asupra intelectualului de utopia comunistã, utopie care ar trebui sã
anime ºi gândirea liberalã. Cu alte cuvinte, Hayek considera indispensabilã o
„utopie liberalã“ sau „un nou program liberal care place imaginaþiei“, fundamen-
tat, desigur, nu pe fantezii intelectuale, ci pe o „revigorare intelectualã a libera-
lismului“27. Acest rãspuns este surprinzãtor ºi discutabil dacã avem în vedere
experienþa politicã a regimurilor totalitare care au mizat pe explicaþia raþionalã
ºi pe nevoia legitimã a oamenilor de a-ºi materializa aspiraþiile pentru un viitor
mai bun.
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Implicarea directã în exerciþiul puterii a îmbrãcat la unii forma „vocilor liber-
tãþii“, la alþii, prin transcenderea ideilor ºi valorilor democraþiei, dar prin con-
ºtientizarea valorii personale ºi a puterii politice pe care o pot deþine, altfel spus,
prin materializrea unei atitudini ce explicã „înclinaþia intelectualilor de a
transforma prestigiul ºi autoritatea în putere“, a îmbrãcat forma consilierii
„voinþei de putere“. Aceastã atitudine poate fi explicatã ºi prin „reinventata
înclinaþie a intelectualilor de a transforma prestigiul ºi autoritatea în putere“. În
acest tip de situaþii, cedând „tiranului interior“, intelectualul ajunge sã derapeze
ºi sã se complacã în acte ºi gesturi politice nesãbuite care, în cele din urmã,
poartã marca „tragediei spiritului nesãbuit“. O altã explicaþie, potrivit inter-
pretãrii lui RichardA. Posner, ar þine, în general, de structura interioarã a intelec-
tualului, o structurã care evidenþiazã „o înclinaþie spre adoptarea de poziþii
extreme, un gust pentru universalii ºi abstracþiuni, o dorinþã de puritate moralã,
o lipsã a simþului realitãþii ºi o aroganþã intelectualã“28. Cercetãrile numeroase
consacrate acestui dificil ºi sensibil subiect al „intelectualilor filotiranici“, au
adus în atenþie argumente diferite ºi, nu în puþine cazuri, contradictorii. Printre
acestea pot fi menþionate câteva explicaþii analizate ºi comentate de Mark Lilla
în finalul cãrþii Spiritul Nesãbuit. Intelectualii în politicã. O primã explicaþie are
în vedere atitudinea „trufaºã“ a filosofilor iluminiºti de a raþionaliza lumea ºi
tendinþa absolutistã ºi intolerantã exercitatã de putere faþã de religie ºi slujitorii
ei. În acest caz, „ostilitatea faþã de diversitate ºi pluralism“, invocatã de Isaiah
Berlin, poate fi una din cauzele care au fãcut posibilã apariþia totalitarismului în
secolul al XX-lea. În acelaºi cadru al analizei este prezentatã ºi o altã „poveste“
care pare a fi în contradicþie cu prima. Este vorba de tendinþa de a da frâu liber
mai degrabã impulsurilor religioase decât convingerilor fundamentate raþional.
Astfel, se susþine instituirea unei legãturi între „teoria ºi practica tiraniei mo-
derne ºi fenomene religioase ca misticismul, mesianismul, chiliasmul, caba-
lismul ºi gândirea apocalipticã în general“. Explicit, s-a afirmat cã „aºteptãrile
mesianice“ promovate de ideile democratice au transformat democraþia într-o
„religie-surogat“ în care „idealul democratic“ s-a risipit, devenind pentru unele
popoare, „un sângeros vis tiranic al secolului XX“. Nu fãrã relevanþã ºi semni-
ficaþie politicã este ºi încercarea de a explica „filotirania“ unor intelectuali nu
prin analiza ideilor, ci prin „examinarea istoriei sociale a intelectualilor în viaþa
politicã europeanã“. Exemplele preluate din „experienþa“ francezã, precum afa-
cerea Dreyfus, compromisurile intelectualilor privind regimul de la Vichy,
marxismul existenþialist al lui Jean-Paul Sartre, rãzboiul din Algeria, radica-
lizarea Stângii din mai 1968 etc. sunt repere pentru a atesta obiectivitatea inter-
pretãrilor legate de înclinaþia spre tiranie a intelectualilor. Din analizele
punctuale realizate, se desprind concluzii care confirmã, deopotrivã, atât anga-
jarea politicã a intelectualilor, cât ºi tãcerea, lipsa de reacþie sau „dezangajarea
lor“. Prin urmare, rãspunsul la întrebare de ce unii intelectuali aleg sã susþinã
politici antidemocratice nu este uºor de gãsit. Ceea ce poate fi demn de luat în
calcul este necesitatea de a recunoaºte ºi atribui intelectualilor rolul ºi locul
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meritat în societate ºi de a determina, prin proceduri corecte (aºa cum visa
Platon), armonizarea dorinþei de adevãr cu necesitatea de a contribui la buna
organizare ºi funcþionare a cetãþii29.
Atunci când realitatea infirmã principiile ºi demonstreazã cã este „complexã

ºi inepuizabilã“ atitudinea intelectualilor este ambiguã, de la criticã ºi radicalism
primar la tãcere ºi ironie. Tãcerea ca atitudine nu este întotdeauna expresia
indiferenþei. Ea poate avea cauze multiple ºi poate fi interpretatã diferit în raport
cu informaþiile deþinute ºi cu interesele puse în joc. Pentru aceastã situaþie
ilustrativã este „strania tãcere a teoriei politice“, în principal a celei americane,
faþã de revoluþiile din 1989 din Europa Centralã ºi de Est (Jeffrey C. Isaac are în
vedere statisticile legate de numãrul studiilor consacrate acestei teme în publi-
caþiile americane de prestigiu ºi nu atitudinea ostilã a intelectualilor faþã de acest
eveniment). Printre argumentele invocate sunt analizate ºi discutate: (1) incapa-
citatea comentatorilor de a se detaºa cu obiectivitate de un eveniment relativ
recent ºi poate chiar prudenþa de a nu se angaja cu pasiune în interpretãri care
riscã sa fie catalogate drept subiective; (2) „originea culturalã“ a evenimentului
politic sau cultura þãrilor respective, o „terra incognita“ pentru teoreticienii ame-
ricani, comparativ cu teoria politicã a Europei Occidentale; (3) caracterul
îndoielnic al originalitãþii sau autenticitãþii, sub aspect teoretic, al literaturii con-
testatare ce aparþine unor lideri precum Havel ori Konrád Michnik; (4) contes-
tarea importanþei decidenþilor democraþi care, în fapt, „reiau teme ºi preocupãri
ale liberalismului democratic al secolului al XIX-lea“30. Acestor argumente
Isaac le opune o serie de contraargumente care vin sã nuanþeze interpretãrile
privind „tãcerea intelectualilor“ ºi, totodatã, un set de explicaþii legate de
transformarea teoriei politice contemporane într-o teorie „convenþionalã“, dupã
modelul convenþionalismului în care „Intelectualii au cu siguranþã partea lor de
vinã pentru disfuncþionalitãþile ºi crizele care afecteazã democraþiile actuale, dar
nu pot fi consideraþi rãspunzãtorii principali. În bunã mãsurã intelectualii nu ºi-
au trãdat menirea chiar dacã tentaþia de a cãlãtori, fie ºi „imaginar“, în Siracuza
(locul tiraniei), nu a fost înlãturat. Astfel, vor mai exista intelectuali care nu vor
ezita sã fie aserviþi puterii ºi intelectuali dispuºi sã coboare din „munþii vrãjiþi“
în „ºesurile discursului politic democratic“, în exprimarea plasticã a lui Jürgen
Habermas, pentru a contribui la constituirea „sferei publice“, esenþialã în demo-
craþie. De asemenea, se impune a fi subliniat faptul cã în condiþiile birocratizãrii
progresive a guvernãrii devine tot mai indispensabilã „compatibilizarea“ elitelor
specializate cu principiile guvernãrii democratice, deºi birocratizarea determinã,
în ultimã instanþã, „opacitãþi de naturã sã descurajeze implicarea celor mulþi în
gestionarea problemelor publice“31.
Competiþia politicã paºnicã constituie fundamentul care asigurã coexistenþa

absolut necesarã a elitelor ºi a democraþiei, iar compatibilizarea lor vizeazã
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speranþa de a impregna democratizarea cu valori ce aparþin performanþei.
Desigur, Giovanni Sartori are dreptate atunci când afirmã cã democraþiile nu au
fost niciodatã „sofocraþii“, iar demos-ul nicicând alcãtuit din intelectuali de
renume32. Rolul intelectualilor ºi importanþa culturii politice în democraþie, aºa
cum arãta ºi Sartori, þine ºi de gradul de integrare structuralã ºi de nivelul
consensului asupra valorilor. Dincolo de situaþiile concrete, intelectualul, îm-
preunã cu activitatea lui principalã, este ºi rãmâne purtãtorul unor idealuri
generoase, care dau sens guvernãrii democratice, þinta lui fiind sã serveascã
adevãrul ºi sã lumineze ceea ce politicienii sau alte categorii sociale nu vãd sau
tind sã ascundã.
În abordãrile sale actuale democraþia, cu împlinirile ºi eºecurile înregistrate,

a fost ºi continuã sã rãmânã regimul politic cel mai adecvat de gestionare a
puterii ºi cel mai apropiat de posibilitatea aomenilor de a realiza proiecte poli-
tice. Pentru a concilia în democraþie valori ºi interese diverse, cultura politicã are
rolul de a structura gândirea politicã a cetãþenilor, de a detecta sursele de eroare
în acþiunile concrete ale puterii ºi de a conferi autenticitate mesajului politic.
Intelectualii, la rândul lor, sunt consideraþi instanþele capabile de a asocia „inte-
ligenþa responsabilã“ ºi „umanismul aplicat“ într-o „justã mãsurã“ asumatã, in-
tegrând astfel gândirea politicã în sfera de acþiune a puterii politice.
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