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Abstract. This paper aims to specify some meritorious renewals in the
approach of the legitimacy and legitimation. As such, it comprises the
situation of the legitimacy in the present research of the political power, in
comparison with its place within the chief modern contributions to the
conceptual founding of the theme. It involves, like the following paper, the
present analitical categories of legitimacy, in the way they appear in the
last decades in some referential sociological and political works.

Reflecþia politicã ºi socialã a ultimelor decenii a dezvoltat în varii direcþii de
cercetare problematica vastã a legitimitãþii ºi legitimãrii puterii. La modul gene-
ric, diversele abordãri sunt subsumabile paradigmelor consacrate deja în filosofia
politicã a secolului 20, anume cea a raþionalitãþii filosofice în sfera politicului,
sau a filosofiei politice dominante care vizeazã un ideal de raþionalitate, ºi cea a
nonraþionalitãþii, a interpretãrilor antropologice sau a unei hermeneutici tipice a
imaginaþiei ºi imaginarului politic. În esenþã, cele douã paradigme circumscriu
tipologii distincte de construcþie ºi reconstrucþie teoreticã a puterii politice legiti-
me sau a legitimãrii puterii. Pe de o parte, este vorba de o construcþie raþional-
juridicã (legalã) a puterii legitime, conformã idealului democratic ºi principiului
majoritãþii aplicat procesului electoral — tipicã pentru abordãrile din ºtiinþa po-
liticã actualã, dar ºi de o construcþie ce angajeazã conþinuturile raþionale ale gân-
dirii abstracte, tipurile de judecãþi ºi raþionamente relevante pentru determina-
þiile obiective ºi subiective ale legitimitãþii puterii — specificã, în principal,
pentru filosofia politicã ºi socialã. Pe de altã parte, este vorba de o construcþie ºi
reconstrucþie simbolicã, ritualicã ºi mitologicã, o structurã a conþinuturilor
imaginare ce angajeazã emoþionalul ºi afectivul — proprie, îndeosebi, antropo-
logiei, psihologiei ºi sociologiei politice, ca ºi istoriei religiilor ºi a mentalitãþilor.
Consideraþiile ce urmeazã se întemeiazã nu doar pe ideea complementaritãþii
celor douã paradigme de teoretizare a legitimitãþii ºi legitimãrii puterii, ci mai
ales pe cea a relevanþei factorului subiectiv în procesele de legitimare a puterii,
a ponderii subiectivului, psihologicului ºi moralului în relaþia de putere: guver-
nanþi-guvernaþi, conducãtori-conduºi, autoritate politicã — obligaþie politicã
º.a.m.d. Prin aceastã prismã, studiul de faþã îºi propune sã puncteze câteva dintre
reînnoirile meritorii în abordarea legitimitãþii ºi legitimãrii puterii, proprii pentru
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filosofia politicã actualã. Ca atare, el cuprinde situarea legitimitãþii ca problemã
a studiului actual al puterii politice, prin raportare la principalele contribuþii mo-
derne de întemeiere conceptualã a temei, precum ºi categoriile actuale definitorii
de analizã a legitimitãþii, aºa cum apar ele în ultimele decenii în câteva lucrãri
de referinþã. Reflecþiile asupra mecanismelor actuale de legitimare politicã nece-
sitã o tratare aparte.

Putere ºi legitimitate

Conceptul de putere politicã, alãturi de cele de autoritate ºi influenþã politicã,
ocupã un loc central în studiul politicii, fiind considerat adesea ca esenþial pentru
ºtiinþa politicã. În opinia unor gânditori recunoscuþi, puterea politicã — înþeleasã
ca sursã a ordinii sociale, a conformãrii la ordinea proceduralã recunoscutã ca le-
galã ºi a influenþei asupra comportamentelor umane prin utilizarea structurilor
date ale societãþii — ºi numeroasele sale „variaþiuni tematice“: exercitarea pu-
terii, eficacitatea puterii, deciziile politice, „alocarea valorilor cu autoritate“ ºi
influenþa politicã, oferã cheia înþelegerii specificului politicii. În studiul puterii,
problematica exercitãrii puterii, ca ºi conceptele de putere stabilã ºi putere con-
sensualã, a fost susþinutã prin conceptul de legitimitate a puterii. Tema exercitãrii
puterii ºi a eficacitãþii puterii a fost conexatã sistematic de cea a legitimitãþii în
condiþiile în care legitimitatea a fost recunoscutã ca determinantã pentru asigura-
rea ordinii, a stabilitãþii sistemului ºi a coeziunii sociale ºi, implicit, determinantã
pentru reducerea „costurilor alocate“ în obþinerea supunerii sau „ascultãrii“ la
nivel social. Factorii legitimatori ai exercitãrii puterii au fost situaþi în sfera legii
— puterea legitimã fiind puterea decantatã prin conformarea la normele juridice
în vigoare, în condiþiile existenþei unui acord cvasigeneral al cetãþenilor asupra
naturii regimului politic — ºi în sfera consensului social sau a unei largi accep-
tãri sociale — puterea legitimã fiind învestitã prin acest acord (consens) social,
dincolo de caracterul pur tehnic al legii, cu autoritate. Cumularea celor doi fac-
tori de legitimare se traduce prin constituirea „autoritãþii drepte“, adicã a unei
puteri legitime, legal instituite ºi învestite cu autoritate. Legitimitatea bazatã pe
autoritate este recunoscutã ca o relaþie subiectivã, moralã ºi psihologicã, totodatã,
în care este implicatã, pe de o parte, devoþiunea voluntarã a celor care se consi-
derã reprezentaþi din punct de vedere valoric, moral, ideologic etc. de o putere
ale cãrei decizii se angajeazã ºi se obligã sã le respecte (prin chiar actul alegerii
sale) ºi, pe de altã parte, o putere care, în baza acceptãrii ºi recunoaºterii sale so-
ciale, are capacitatea sã-ºi promoveze ºi sã-ºi impunã „voinþa“ prin sfera mijloace-
lor care transced constrângerea ºi coerciþia (legale).
Teoretizarea actualã a legitimitãþii puterii se origineazã, în esenþã, în aceastã

configurare conceptualã ce dezvoltã complex ºi nuanþat, dupã pãrerea mea, o
„dialecticã“ la a cãrei constituire („istoricã“) un rol esenþial ºi, evident, particula-
rizat au deþinut Jean-Jacques Rousseau ºi Max Weber. Cred cã ceea ce am putea
numi, cu referire la constituirea puterii legitime, „dialectica“ lege (legalitate,
drept) — autoritate se întemeiazã, pe de o parte, pe o „dialecticã“ sui-generis:
lege (legalitate)-ascultare-libertate, de sorginte rousseau-istã, ºi, pe de altã parte,
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pe „dialectica“ de facturã weberianã: temei raþional-credinþã în legitimitate-auto-
ritate. Concluzia teoreticã a contractualismului lui Rosseau era cea a puterii legi-
time definite ca putere legalã ce genereazã pentru cetãþeni obligaþia moralã baza-
tã pe raþiune. Ca atare, pentru Rousseau, „cel mai puternic nu este niciodatã des-
tul de puternic încât sã fie întotdeauna stãpânul, dacã nu-ºi transformã puterea în
drept ºi nu schimbã ascultarea în datorie“1. „Ascultarea“ datoratã puterii legiti-
me înseamnã nu „a ceda în faþa forþei“ — întrucât „forþa este o putere fizicã ...[in-
capabilã sã genereze] moralitate... din efectele ei“2 ºi întrucât „forþa nu creeazã
dreptul...“3 —, ci obligaþia de a „asculta“ doar ordinele compatibile cu natura
umanã, cu libertatea individualã, cu „calitatea de om“4, cu drepturile5 ºi cu dato-
riile care dau moralitate actelor umane6. Puterea legitimã— cea în mãsurã sã facã
„marea deosebire dintre a supune o gloatã ºi a cârmui o societate“7 — era puterea
instituitã prin convenþie, în condiþiile în care legea nu avea decât calitatea de a
declara „voinþa generalã“8, voinþa exprimatã raþional în interesul tuturor sau vo-
inþa condiþionatã de raþiune, prin aceasta Rousseau creând cadrul unei „guvernãri
impersonale a Legilor“. Conotaþia rousseauistã a legilor era cea de legi substan-
þiale, motivate strict de conþinutul lor raþional.

Dominaþie, autoritate ºi legitimitate

La trei secole distanþã de legalismul raþionalist al lui Rousseau, Weber a situat
legitimitatea ºi autoritatea în centrul unei concepþii „relaþionale asupra puterii“9.
În esenþã, conceptul sãu de putere exprima capacitatea de control deþinutã de o
persoanã sau de un grup asupra anumitor surse de naturã sã confere ascendenþã
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————————
1 Jean-Jeacques Rousseau, Contractul social, traducere de H.H. Stahl, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1957,

p. 88.
2 Ibidem.
3 Ibidem, p. 89.
4 Înaintea lui Rousseau, Spinoza argumenta într-o manierã acutã, unicã pentru vremea sa, principiul raþiu-

nii ºi al bunei-credinþe în constituirea puterii statale legitime (ca formã instituþionalã raþionalã) consonantã „pu-
terii individuale“ ce conferã „statutul sau esenþa de om“. Vezi în acest sens Benedict Spinoza, Tratatul teolo-
gico-politic, traducere, studiu introductiv ºi note de I. Firu, Bucureºti, Editura ªtiinþificã, 1960, capitolul XVII,
îndeosebi p. 246–247.

5 Tot în cadrele unei paradigme contractualiste, dar „timpurii“ (1625, în lucrareaDespre dreptul rãzboiului
ºi al pãcii), Grotius a teoretizat „drepturile naturale“, extrase din principiis hominis internis, care s-ar afla dupã
Sartori la baza ideii moderne de legitimitate. Sartori îi citeazã în acest sens pe A.A. Passerin d’Entrèves („acel
ius naturale al filosofului politic modern [din secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea] nu mai este un lex naturalis
al moralistului medieval ºi nici ius naturale al legislatorului roman“), pe O. Gierke ºi E. Cassirer. Vezi Giovanni
Sartori, Teoria democraþiei reinterpretatã, traducere de Doru Pop, prefaþã de Dan Pavel, Polirom, 1999,
p. 323–324, n. 15.

6 Vezi Rousseau, op. cit., p. 91.
7 Ibidem, p. 96.
8 Ibidem, p. 223.
9 În lucrarea postumãWirtschaft und Gesellschaft (1922), care conþine, în primul volum, un capitol consa-

crat tipurilor de dominaþie („Typen der Herrschaft“) (p. 212–302, cap. III, partea I, în ediþia Max Weber, Eco-
nomy and Society. An Outline in Interpretative Sociology, edited by Guenther Roth and ClausWittich, translators:
Ephraim Fischoff, Hans Henderson, Ferdinand Kolegan, C. Wright Mills, Talcott Parsons, Max Rheinstein,
Guenther Roth, Edward Shils, Claus Wittich, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press,
1978) ºi, în volumul al doilea, în cadrul sociologiei dominaþiei („Soziologie der Herrschaft“), un capitol dedicat
raportului dintre dominaþie ºi legitimitate (p. 941–956, cap. X).



socialã ºi sã se constituie, în diferite tipuri de societate, în surse de dominaþie.
Astfel, capitalul (resursele economice în general), prestigiul ºi accesul la apara-
tul politico-administrativ constituiau sursele de putere corespunzãtoare, în ordine,
claselor, grupurilor de status ºi partidelor10, la modul general fiecãrui tip de so-
cietate fiindu-i caracteristicã o anumitã tendinþã de organizare ºi instituþionali-
zare a resurselor de putere în structuri de dominaþie. Trebuie specificat cã ceea
ce traducem prin dominaþie, la Weber apãrea ca Herrschaft11, dar termenul ger-
man a fost tradus în englezã ºi ca autoritate ºi, din acest motiv, conotaþia webe-
rianã s-a impus sub acestã denominaþie12.
Weber a dezvoltat conceptul de ordine legitimã (Legitimen Ordnung)13 în cu-

prinsul „sociologiei sale generale“ (Allgemeine Soziologie) (în cap. „Termenii
sociologici de bazã“) ºi l-a corelat sistematic cu conceptul de credinþã în exi-
stenþa unei ordini legitime ca parte a proiectului unei „sociologii comprehen-
sive“ (verstehenden Soziologie). Valabilitatea unei ordini (datã de ºansele ca or-
dinea legitimã sã se realizeze faptic) survine atunci când acþiunea se orienteazã
dupã maxime ce pot fi precizate fie în forma obligativitãþii, fie în cea a exempla-
ritãþii ºi care genereazã anumite tipuri de comportament. Pentru Weber, o ordine
mai puþin labilã decât cea valabilã pur faptic ºi susþinutã de motive pur raþionale
în raport cu scopul lor (zweckrationale Motiven) este o ordine în care oamenii
acþioneazã ca urmare a credinþei în legitimitatea ei14. Ca atare, dupã Weber, ac-
torii pot atribui legitimitate unei ordini sociale în virtutea a patru („celebre“) ti-
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10 Pe care Weber le distinge între grupurile sociale ce se particularizeazã prin controlul asupra unor re-

surse de putere (vezi op. cit., cap. IV, partea I, vol I, p. 302–311).
11 Etimologic Herrschaft, ce provine din Herr (senior, stãpânul feudal), desemneazã stãpânirea, domi-

naþia, neavând sensul simultan de putere ºi forþã propriu pentruMacht. În observaþiile sale asupra traducerii în
englezã a termenului Herrschaft prin authority, Sartori arãta cã Weber, care ar fi avut la dispoziþie în germanã
ºi termenul Autorität pentru a desemna autoritatea altfel decât în termeni de putere, a intenþionat prin
Herrschaft sensul de supunere imediatã ºi indiscutabilã. În consecinþã, dupã Sartori, traducerea lui Herrschaft
prin authority este cea mai nefericitã soluþie, întrucât termenul s-a impus în uzul limbii engleze standard, suge-
rând cã „domnia“ ºi „dominaþia“ ar putea sã devinã sinonimele sale în limbajul curent. În plus, traducerea ero-
natã a lui Herrschaft „s-a dovedit a avea consecinþe dezastruoase pentru câmpul semantic acoperit de termenii
de autoritate, influenþã, putere, forþã ºi coerciþie. În mod special, „autoritatea“ a devenit pentru sociologi ceea
ce „puterea“ era pentru specialiºtii în ºtiinþe politice; pe mãsurã ce termenul de autoritate a intrat ºi în teoria
organizaþionalã ºi în vocabularul psihologiei, conceptul a început sã fie utilizat, dezmembrat, în toate direcþiile.
Chiar ºi în câmpul politicului, „autoritatea“ rareori pãstreazã, astãzi, indicii ale ascendenþei sale. Mai exact, în
teoria politicã, conceptul de autoritate a fost mereu pus în legãturã cu legitimitatea, iar nu cu legalitatea“
(Giovanni Sartori, op. cit., p. 180). Nu trebuie însã neglijat faptul cã Weber însuºi a pus termenul Autorität în
ghilimele ºi paranteze, în câteva rânduri, în spatete celui de Herrschaft, referindu-se la un termen colocvial al-
ternativ, dar care nu întruneºte îndeajuns acordul sãu. În ediþia englezã citatã, în capitolul consacrat tipologiei
dominaþiei legitime, Herrschaft a fost tradus alternativ ca „autoritate“.

12 Într-o notã din ediþia citatã, Parsons arãta cã termenul Herrschaft nu are echivalent satisfãcãtor în en-
glezã ºi cã sintagma folositã de Timasheff în capitolul „Sociology of Law“ (cap. III, Vol. II) —„control im-
perativ“ — extras din limbajul leadership-ului, deºi mai aproape de semnificaþia lui Weber, nu trimite la im-
portanþa acordatã de autor legitimitãþii. De aceea, Parsons considera cã termenul „dominaþie“ sugereazã mai
mult decât scopul integrãrii colectivitãþii, anume interesul funcþionãrii ei eficiente. Vezi Max Weber, op. cit.,
p. 61, n. 31.

13 Vezi paragraful 5, cap. I, partea I, vol. I din Max Weber, op. cit., p. 31.
14 Vezi în acest sens Dirk Kaesler, „Max Weber: Parlament und Regierung im neugeordneten

Deutschland, Politik als Beruf, Wirtschaft und Gesellschaft“, în Hauptwerke der politischen Theorie,
herausgegeben von Theo Stammen, Gisela Riescher und Wilhelm Hofmann, Stuttgart, Alfred Kröner Verlag,
1997, p. 523.



puri de temeiuri (idealtypischen Gründen): (a) în virtutea tradiþiei, validã este
[ordinea] care a existat dintotdeauna, (b) în virtutea credinþei afective, emoþio-
nale îndeosebi, validã este [ordinea] [într-un fel] nou revelatã sau pilduitoare, (c)
în virtutea credinþei raþional-valorice, validã este [ordinea] dedusã ca absolut va-
lidã, (d) în virtutea legiferãrii pozitive, consideratã a fi legalã O astfel de lega-
litate poate fi tratatã ca legitimã întrucât (α) derivã dintr-un acord voluntar al pãr-
þilor interesate, (β) este impusã de o autoritate consideratã legitimã15. Weber a
construit sociologia sa a dominaþiei (Soziologie der Herrschaft) sau a autoritãþii
pe un „sistem conceptual tripolar“: putere (Macht), autoritate (Herrschaft), dis-
ciplinã (Disziplin). Ceea ce deosebeºte puterea— ca „probabilitate (Chance) de
impunere a voinþei proprii de cãtre un actor în ciuda rezistenþei, indiferent pe ce
se bazeazã aceastã probabilitate“16 —, de autoritate este „probabilitatea (Chance)
ca o comandã cu un conþinut special dat sã fie ascultatã de un grup dat de per-
soane“17. Întrucât, din punct de vedere sociologic, conceptul de putere este
„amorf“, desemnând toate calitãþile ºi toate combinaþiile posibile ce pot pune o
persoanã în poziþia de a-ºi impune voinþa într-o situaþie datã, conceptul sociologic
de dominaþie, „neutru axiologic“ (wertfrei), trebuia sã fie unul mai precis pentru
a desemna probabilitatea ca un ordin sã fie respectat18. Conceptul de disciplinã
include, dupã Weber, obiºnuinþa specificã masei supuse ºi docile, exprimând
probabilitatea ca, în virtutea acesteia, un ordin sã fie recepþionat prompt ºi sã ob-
þinã supunere automatã, în forme stereotipe, din partea unui grup de persoane. În
acest sistem conceptual, autoritatea implicã aºadar, dupã Weber, nu orice mijloc
de exercitare a puterii sau influenþei specific uniunilor politice, adicã nu mijloace
ce întrebuinþeazã forþa ºi ameninþarea cu constrângerea fizicã legitimã, ci supu-
nerea voluntarã. Autoritatea reprezintã, prin urmare, puterea acceptatã ca legiti-
mã de cãtre cei asupra cãrora ea se exercitã. Motivele diverse pentru care preten-
þiile de dominaþie sunt ascultate, de la cele ce þin de simpla obiºnuinþã pânã la
calculele pur raþionale legate de avantaje, au ca element comun un minim de vo-
inþã ºi de interes de a asculta. Aceasta face ca motivelor (intereselor) pur mate-
riale ºi calculelor avantajoase, celor pur raþionale sau raþionale în raport cu sco-
pul, afective sau raþionale în raport cu valoarea, sã trebuiascã sã li se adauge un
alt element ce dã autenticitate oricãrei relaþii de autoritate (dominaþie) ºi consti-
tuie „fundamentul sãu solid (de incredere)“: credinþa în legitimitatea sa19. Ca ur-
mare, tipurile de autoritate legitimã se contureazã funcþie de modurile în care le-
gitimitatea a dobândit valabilitate, anume în mod primar printr-o legitimitate cu:
1. temeiuri raþionale, întemeiatã pe credinþa în legalitatea reglementãrilor institu-
ite ºi pe dreptul de a emite ordine pe baza lor a celor care exercitã autoritatea
(autoritatea raþionalã); 2. temeiuri tradiþionale, bazate pe credinþa stabilitã („co-
tidianã“) în sanctitatea tradiþiilor imemoriale ºi în legitimitatea celor care exer-
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15 Max Weber, op. cit., p. 36.
16 Ibidem, p. 53.
17 Ibidem.
18 În opinia traducãtorului, „autoritatea“ ºi „dominaþia“ exprimã componente diferite ale sferei semantice

corespunzãtoare lui Herrschaft.
19 Ibidem, cap. III, partea I, vol I, p. 213.



citã autoritatea prin intermediul lor (autoritatea tradiþionalã); 3. temeiuri charis-
matice, bazate pe devoþiunea („necotidianã“) faþã de sacralitatea excepþionalã,
eroismul sau caracterul exemplar al unei persoane ºi al modelelor normative
create sau al ordinii revelate sau instituite de ea (autoritatea charismaticã)20.
Cele trei tipuri de autoritate legitimã, teza cotidianizãrii charismei ºi direcþiile

posibile de schimbare a unei relaþii îndelungate de dominaþie charismaticã — fie
pe linia tradiþionalizãrii, fie pe cea a raþionalizãrii (legale) — impun teoria webe-
rianã a autoritãþii legitime ºi modelul interpretativ al legitimitãþii atât în ordine
sistematicã, cât ºi în ordine istoricã, atât în perspectiva raþionalitãþii politice, cât
ºi în cea a unei hermeneutici politice nonraþionale, atât în ordine explicativã, cât
ºi în ordine corectivã. Spre deosebire de legalismul raþionalist al lui Rousseau,
Weber a dezvoltat o teorie a ordinii legitime bazatã pe complementaritatea dintre
legalismul raþional, tradiþionalism ºi charismã, o teorie care evidenþiazã deplin
rolul sensului subiectiv al comportamentului individual, al resorturilor „ascultã-
rii“ ºi supunerii ce explicã determinaþiile loialitãþii membrilor unei societãþi faþã
de ordinea existentã. În consecinþã, teoria weberianã a legitimitãþii poate fi apre-
ciatã drept alternativa „modernitãþii târzii“ a teoriei rousseauiste (a „voinþei ge-
nerale“) care a „trasat limitele cadrului larg“ conceptual în care este definitã legi-
timitatea. „Ceea ce naºte bãnuiala cã eºecul rãspunsului sãu particular ar putea
fi nu doar eºecul unei teorii speciale despre legitimitate, ci ºi indiciul unor
dificultãþi mai generale, inerente cadrului însuºi“21.

Conflict, dominaþie ºi legitimitate

Teoretizarea weberianã a legitimitãþii ºi a dominaþiei (autoritãþii) într-un cadru
conceptual propriu — operaþional în analiza evoluþiei societãþilor moderne in-
dustrializate ºi birocratizate ºi a limitelor democraþiilor corespunzãtoare lor —
este determinantã, deopotrivã, pentru studiul sistematic ºi pentru contextualiza-
rea temei, ca ºi pentru deschiderea cercetãrii cãtre sfera ºi rolul factorului subiec-
tiv în legitimarea puterii. În descendenþã weberianã sau în afara descendenþei
weberiene, cele mai importante teorii contemporane ale legitimitãþii se „desfã-
ºoarã“ încã în cadrul conceptual weberian ºi, ca urmare, diferenþele specifice ºi
notele lor de originalitate se stabilesc în raport cu acest „cadru de referinþã“.
Cred cã cel puþin în privinþa contribuþiilor contemporane la studiul legitimitãþii,
în sociologie ºi în sociologia politicã este aplicabilã butada lui Whitehead: aºa
cum întreaga filosofie poate fi interpretatã ca notã de subsol la filosofia lui Platon,
tot aºa o parte însemnatã a sociologiei contemporane poate fi consideratã ca notã
de subsol sau ca pagini din postfaþa la „sociologia dominaþiei“ a lui Weber. Între
cei care afirmã aceastã puternicã filiaþie în sociologia ºi în filosofia politicã ac-
tualã se înscrie ºi François Chazel, care o exprimã fie ca pe o „întoarcere la
Weber“, fie în termenii continuãrii a ceea ce „Weber a lãsat la jumãtatea drumului“22.
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Chazel, de altfel, realizeazã în studiul sãu una dintre cele mai pertinente analize
a principalelor direcþii pe care s-au „desfãºurat“ teoretizãrile ºi reacþiile critice la
Weber în problema legitimitãþii — prin intermediul conceptelor relaþionale, al
conceptelor dispoziþionale, al conceptelor structurale sau al unor variante com-
binatorice parþiale. Dintre ele, tema conflictului ºi a coerciþiei prezintã pentru
acest cadru cel mai apropiat interes.
Definiþia relaþionalã a puterii formulatã deWeber, fundamentalã pentru concepþia

sa a legitimitãþii, rãmâne (încã) „referinþa esenþialã, chiar un model pentru nume-
roºi cercetãtori, deºi unii dintre ei au fost în situaþia de a o amenda, în principal
pentru a-i atenua tonul voluntarist lipsit de orice echivoc“23. Definiþia relaþionalã
a puterii la care am fãcut deja referire, cea conform cãreia puterea (Macht) se
constituie în cadrul unei relaþii sociale ca „probabilitate (Chance) de impunere a
voinþei proprii de cãtre un actor în ciuda rezistenþei, indiferent pe ce se bazeazã
aceastã probabilitate“ —conþinea implicit ideea conflictului, a posibilitãþii mani-
festãrii reacþiei de rezistenþã, de împotrivire din partea persoanelor aflate în con-
diþia „ascultãrii“faþã de putere. Weber însuºi considera, cum am arãtat deja, ca
fiind prea general conceptul de putere, „concept amorf din punct de vedere so-
ciologic“. Între reacþiile mai noi la aceastã formulare s-a conturat atât tendinþa
de a identifica relaþiile de exercitare a puterii cu conflictele de interese — pre-
cum cea a lui Stevens Lukes24 —, cât ºi cea de precizare ºi specificare concep-
tualã a afirmaþiei weberiene. Pe aceastã din urmã linie, Giddens25, ºi împreunã
cu el Chazel, au considerat drept o concluzie ilicitã afirmaþia lui Lukes conform
cãreia la Weber puterea presupune conflictul, cu motivaþia cã din simplul fapt al
frecvenþei empirice a conflictului nu rezultã ca fiind inevitabilã relaþia (de deter-
minare) dintre putere ºi conflict. O astfel de concluzie ar masca nu doar o opera-
þie reductivã, ci ºi o viziune unilateralã asupra puterii. Dupã Chazel, situarea (ac-
ceptarea) conflictului — datoritã frecvenþei sale — în cadrul raporturilor de putere
implicã recunoaºterea dimensiunii antagonice ca o dimensiune semnificativã a
relaþiilor de putere, nu însã ºi ca o dimensiune constitutivã a lor26. Totuºi, aceastã
situare nu face nicio specificare în privinþa bazelor puterii, nici a modalitãþilor
de interacþiune pe care le poate crea puterea.Argumentul în baza cãruia situarea rapor-
turilor de comandã-supunere în centrul raporturilor de putere nu trebuie sã deter-
mine identificarea lor cu sfera relaþiilor de putere este, dupã Chazel, tocmai
opþiunea lui Weber de a introduce noþiunea de dominaþie alãturi de cea de putere.
Prin introducerea conceptului „individului ce comandã cu succes altora“, Weber
indicã în fapt posibilitatea ca dispoziþiile date de putere sã fie respectate mai
mult datoritã sursei de la care provin ºi mai puþin datoritã conþinutului lor par-
ticular27. Ca urmare, problema esenþialã a „ascultãrii“ ºi supunerii faþã de puterea
legitimã „nu mai este cea a motivelor intrinseci ale acceptãrii comenzii (cererii),
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ci identificarea semnelor extrinseci legate de caracterul puterii care solicitã su-
punerea“28. Aceasta ar implica, dupã Chazel, în mod pertinent excluderea din
câmpul puterii a persuasiunii raþionale ce depinde exclusiv de calitatea argumen-
telor folosite pentru a convinge la supunere („ascultare“). Valoarea unui argu-
ment nu este de aceeaºi naturã cu o legãtura de dependenþã faþã de o persoanã
sau faþã de un grup. În consecinþã, subordonaþii unei relaþii de putere nu se mai
dovedesc interesaþi de argumentele în virtutea cãrora acceptã puterea, ci de cele
legate de definirea criteriilor dreptului de a comanda, ceea ce pentru Chazel pare
potrivit cu conceptul de autoritate, introdus de Weber pentru a-l asocia comenzii
ºi pentru a-i atribui o dimensiune normativã.
„Întoarcerea la Weber“ este interpretatã tocmai ca fiind rezultatul neglijãrii

acestei dimensiuni normative ºi procedurale a puterii, tipicã concepþiilor do-
minante despre putere ale anilor ºaizeci (Dahl, cu preponderenþã, ca teoretician
al schimbului). Între teoreticienii care, pornind de la conceptul relaþional de putere,
deci în descendenþã weberianã29, au valorificat dimensiunea normativã se înscrie
Stewart Clegg30. Într-o „nouã lecturã“ a lui Weber, el identificã în rule un ele-
ment de legãturã între douã niveluri pe care, în opinia sa, Weber le distinge în
conceptele sale de Macht ºi Herrschaft. Ca atare, Clegg vizeazã douã utilizãri
posibile pentru fiecare dintre ele: Macht pentru desemnarea puterii (capacitãþii)
ºi a exercitãrii puterii, Herrschaft când pentru dominaþia propriu-zisã, când pen-
tru autoritatea înþeleasã drept capacitate de a comanda pe baza unei reguli. În in-
terpretarea sa dominaþia reprezintã o structurã formalã a cãrei capacitate de a co-
manda este întemeiatã pe un principiu esenþial ºi pe circumscrierea, în conse-
cinþã, a domeniului sãu de exercitare. Referirea puterii la un astfel de principiu
ar „autoriza“ utilizarea capacitãþii ei de a comanda ºi ar obliga la „ascultare“31.
În tabloul sintetic pe care îl face structurii puterii, Clegg considerã dominaþia ca
fiind reflectatã îndeosebi în viaþa economicã ºi ca instituind o relaþie cu sens unic
spre putere, prin mijlocirea normelor. Prin aceasta el neagã orice rol al relaþiei
inverse, dinspre putere înspre dominaþie, considerând cã exercitarea puterii nu ar
avea niciun efect asupra dominaþiei. Dupã Chazel, Clegg deformeazã astfel prin-
cipiul major al sociologiei weberiene funcþie de care acþiunea, ca punct de ple-
care, este conceputã ca fiind orientatã spre norme ce urmãresc stabilirea validitãþii
unui mod sau altul de dominaþie.
Giddens a reluat problema raporturilor dintre putere ºi dominaþie din altã per-

spectivã32, pe baza unui program de teorie generalã. Este vorba de perspectiva
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creatã prin distincþia: mediere instituþionalã a puterii ºi medierea puterii cu sens
de control, care implicã studierea practicilor sociale ºi a reproducerii acestora,
raportarea lor la agenþii umani competenþi ºi analiza lor în termeni de acþiune,
ordonarea lor în spaþiu ºi timp, adicã o perspectivã ce analizeazã concomitent ni-
velul acþiunii ºi nivelul structurii. Giddens aplicã ca principiu de analizã „duali-
tatea structurii“, anume dependenþa reciprocã existentã între agent ºi structurã, ºi
prin el evidenþiazã legãtura dintre putere ºi dominaþie, în mãsura în care puterea
se bazeazã pe utilizarea unor resurse ce provin dintr-un mod de dominare, re-
laþia privilegiatã între dominaþie ºi resurse, între legitimare ºi regulile normative.
În consecinþã, el este apreciat ca fiind fidel concepþiei relaþionale despre putere,
cu specificaþia cã defineºte dominaþia din perspectiva distribuþiei inegale a resur-
selor ºi prin argumentul constituirii resurselor ca instrumente ale exercitãrii puterii
ºi ca mijloc ce permite reproducþia structurilor de dominaþie. Funcþie de distinc-
þia pe care o face între resurele de alocare ºi resursele întemeiate pe autoritate,
respectiv între cele care sunt legate de controlul asupra lumii obiectelor (con-
textul material, tehnologie, bunuri) ºi cele legate de capacitatea de control a so-
cietãþii, Giddens diferenþiazã douã aspecte ale dominaþiei: cel cãruia îi cores-
punde proprietatea ºi cel asociat cu autoritatea. Prin intermediul lor defineºte
sfera economicului prin mobilizarea resurselor de atribuire ºi implicarea institu-
þiilor economice, iar pe cea politicã prin mobilizarea mandatului de autoritate, a
resurselor de autoritate ºi utilizarea lor de instituþiile politice. Chazel pune în evi-
denþã nu doar meritul lui Giddens în a marca o rupturã clarã de viziunile distorsio-
nante asupra dominaþiei: cele de facturã economistã ºi cele reducþioniste „de
clasã“, ci ºi teza sa a „dialecticii controlului“ care nu implicã în mod obligatoriu,
dupã cum însuºi autorul mãrturisea, atingerea unui echilibru al puterii, ci un mijloc
de a reflecta relaþiile de dominaþie ºi dependenþã în ceea ce au ele fragil ºi modi-
ficabil33.
Relevante pentru direcþiile specifice în care cadrul conceptual weberian al

puterii relaþionale ºi al legitimitãþii a fost interpretat, aceste perspective prepon-
derent sociologice sunt semnificative ºi pentru examinarea resurselor de putere,
care apar în sociologia weberianã a dominaþiei legitime, atât la nivelul acþiunii
sociale, aºa cum ar fi dorit Weber însuºi, ºi prin mijlocirea structurilor sociale,
cât ºi printr-o punere a lor în relaþie. Spre deosebire de abordãrile sociologice,
cele filosofic-politice, concentrate asupra resurselor de putere specifice, au vizat
o sferã categorialã desfãºuratã primordial în jurul coerciþiei legitime, al autoritãþii,
tipurilor de legitimare, libertãþii, obligaþiei ºi obedienþei politice. Cercetarea lor
este de naturã sã verifice condiþiile de valabilitate ale dispunerii paradigmatice:
temeiuri raþional-legale ºi temeiuri nonraþionale în constituirea ºi reproducerea
puterii legitime.
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