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Abstract. The study identifies the role of action, social structuring, social
change and risk in defining the particular concept of power at Giddens.
The scope of these defining elements is also commented upon. The special
accent placed on action and individuality represents the hallmark of the
perspective opened by Anthony Giddens. Power is a transformative capacity
revealed in action by the reflexive individual.
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Motto: „A gândi în termenii riscului are cu siguranþã aspectele sale neliniºtitoare
(...), dar este ºi o modalitate de a cãuta o stabilizare a rezultatelor, un mod de colo-
nizare a viitorului.“

ANTHONY GIDDENS

Introducere

Scrierile lui Anthony Giddens aduc o contribuþie valoroasã în problematica
puterii social-politice, deschisã unor interpretãri politice specifice din perspec-
tiva funcþionãrii democraþiilor contemporane ºi reprezintã o poziþionare criticã
faþã de funcþionalism, evoluþionism ºi materialism istoric (de pe poziþii com-
plexe în acelaºi timp moderne ºi postmoderne). Acest sociolog depãºeºte cadrul
argumentelor aduse de Talcott Parsons, Weber, Durkheim ºi Marx cu privire la
investigarea relaþiei dintre capitalism ºi viaþa social-politicã, punând accentul pe
construirea socialã a puterii, a modernitãþii ºi a instituþiilor din societãþile mo-
derne. În acest sens, Giddens aduce o perspectivã instituþionalã asupra puterii.
La acest autor, originalitatea conceptului de putere trebuie analizatã pornind

de la specificul construcþiei sale sociologice. Astfel, în lucrarea sa din 1971
intitulatã Capitalism and Modern Social Theory se aratã cã sociologia este legatã
de studiul instituþiilor sociale care sunt instituite ca urmare a transformãrilor
industriale petrecute în ultimele trei secole. Îndepãrtarea sa de perspectiva lui
Durkheim reiese ºi dintr-o lucrare intitulatã New Rules of Sociological Method
din 1976, care ar putea fi ºi o trimitere criticã la lucrarea lui Durkheim Rules of
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the Sociological Method din 1895, consideratã caracteristicã pentru paradigma
pozitivismului sociologic. Giddens porneºte de la discutarea sciziunii profunde
dintre abordãrile de nivel macro ºi micro în sociologie. Giddens respinge poziti-
vismul implicat de perspectiva imaginii globale a societãþii definitã ca realitate
ireductibilã la indivizi (funcþionalismul). În lucrarea sa New Rules... Giddens
respinge în special tentativa de a identifica legi imuabile care ar putea prezice
cum va funcþiona o anumitã societate fãrã a lua în considerare cel mai important
aspect, acela al semnificaþiilor aºa cum sunt acestea înþelese de actorii sociali in-
dividuali. Acest sociolog subliniazã prin demersul sãu ºi diferenþe de perspectivã
faþã de Durkheim ºi Weber, fiind urmaºul celui de pe urmã, într-un demers
nuanþat de sociologie interpretativã, în care înþelegerea acþiunilor ºi a motivelor
de a acþiona ale indivizilor sunt de elemente prioritare pentru analizã.
La Weber, puterea este definitã ca instrument de dominaþie: puterea este

„ºansa unui om sau a mai multora de a-ºi îndeplini voia chair ºi împotriva altora
care participã la acþiune“.1 Deºi demersul lui Giddens poate fi situat într-o filiaþie
weberianã, nu se poate spune cã acesta ar considera individul drept unitatea
principalã a cercetãrii, ci acþiunea individului, practica socialã. Societatea nu
este la Giddens atât o realitate colectivã, cât o formã: „Societatea are doar formã,
iar aceastã formã are efecte asupra oamenilor, în mãsura în care o structurã este
produsã, ºi reprodusã, prin ceea ce fac oamenii“.2 Iar acest aspect se relevã într-o
perspectivã hermeneuticã. Tradiþia hermeneuticã este deopotrivã o metodã im-
portantã între cele folosite de sociolog ºi o variantã de analizã a operei sale, în
opinia mea cea mai valoroasã pentru problematica puterii sociale ºi politice la
Giddens. Giddens este cel mai important sociolog contemporan care pledeazã
pentru importanþa acþiunii ºi pentru un subiect considerat, mãcar într-o mãsurã
relativã, subiect cunoscãtor în raport cu acþiunile sale. În consecinþã, ordinea
socialã ºi puterea social-politicã de structurare a societãþii ºi de menþinere a unei
anumite structuri sunt rezultatul unor acþiuni sociale premeditate ºi nu al unei
evoluþii „naturale“. De aceea, spre deosebire de oamenii de ºtiinþã care lucreazã
în ºtiinþele exacte, sociologii lucreazã cu o lume socialã care îi include, pe care
o ºi interpreteazã, dar care ºi este deja interpretatã de actorii care o populeazã.
Practica socialã are un caracter „dual“, împletind elementul structural cu cel

al acþiunii. Într-o mare mãsurã acþiunea socialã creeeazã, modeleazã structura
socialã, iar structura socialã creeazã cadrul acþiunii ºi anumite efecte sau anumite
caracteristici ale acþiunii sociale. În mod paradoxal mediul social structurat
limiteazã comportamentul individual în societate ºi, deopotrivã, îl face posibil.
Aceastã interrelaþionare dintre structurã ºi acþiune descrie un tip aparte de ciclu
social. Pe mãsurã ce se formeazã conceptele sociale, acestea ajung ºi sã influen-
þeze modul în care gândesc oamenii. Existã un accent special plasat de cãtre
acest sociolog pe caracteristica reflexivã a actorilor sociali, care trebuie eviden-
þiat. Ca urmare, deoarece actorii sociali sunt consideraþi reflexivi, se considerã ºi
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cã aceºtia exercitã un tip special de supraveghere asupra fluxului de activitãþi ºi
asupra complexului de condiþii structurale din societate ºi cã îºi moduleazã
maniera de a acþiona dupã cum se modificã ºi maniera lor de a înþelege lucrurile.
Astfel, cunoaºterea socialã, ºtiinþificã, despre societate este vãzutã în lumina
reflexivitãþii individului ºi nu prin opoziþie cu aceastã reflexivitate. În conse-
cinþã, cunoaºterea ºtiinþificã are un efect concret de modelare a activitãþilor
umane, a practicii sociale. Între practica socialã ºi cunoaºterea ºtiinþificã socialã
existã o relaþie deopotrivã interpretativã ºi dialecticã, pe care Giddens o denu-
meºte „hermeneuticã dublã“. Demersul hermeneutic dual este, de asemenea,
cheia cãtre înþelegerea centralitãþii conceptului de „risc“ în sociologia lui
Giddens. Practica socialã este un exerciþiu al riscului implicat de schimbare. În
consecinþã, pentru Giddens puterea este definitã în mod pragmatic ca sumã de
mijloace îndreptate cãtre scop sau scopuri, deci ca element ce valorificã
potenþialul de schimbare al acþiunii ºi interpretãrii implicat în acþiunile oricãrei
persoane. „Puterea, capacitatea transformatoare a oamenilor de a schimba lumea
socialã ºi materialã, este o capacitate modelatã în mod concret de cunoaºtere ºi
de contextul spaþio-temporal“.3 La Giddens puterea este, în opinia mea, o putere
transformativã, o putere de naturã socialã, cu o componentã individualã puter-
nicã, dar ºi cu aspecte politice, generate de potenþialul emancipator al reflexi-
vitãþii interpretative ce poate schimba lumea. Iar importanþa puterii, astfel con-
ceputã, este în mod special reliefatã la Giddens. Practica socialã însãºi ar putea
fi definitã în lumina scrierilor lui Giddens ca exerciþiu de asumare a puterii riscu-
lui ºi a riscului puterii de cãtre membrii societãþii.

Teorii ale puterii: precizãri ºi definiþii

Problematica generalã a teoriilor asupra puterii politice poate fi clasificatã în
secþiunea marilor naraþiuni ale filosofiei politice moderne ºi în secþiunea naraþiu-
nilor mai noi, contemporane, influenþate de postmodernism sau, dupã cum pre-
ferã sã considere Giddens, de modernitatea târzie. În cea de-a doua se încadreazã
ºi aceastã valorificare a ideilor lui Giddens, alãturi de teoria lui Foucault ºi de
teoria discursivã a lui E. Laclau ºi C. Mouffe. Prima secþiune cuprinde pluralis-
mul, teoria elitelor, marxismul, teoria autonomiei statale ºi noul instituþionalism.
În cele ce urmeazã voi puncta ideea centralã a fiecãreia dintre aceste teorii.
Pluralismul este considerat în opoziþie cu teoria elitelor, ca afirmare a diver-

sitãþii în interesul cetãþenilor ºi ca trãsãturã importantã a democraþiei moderne.
În regimul democratic diversitatea de interese, convingeri ºi stiluri de viaþã
reprezintã un principiu fundamental. Gândirea politicã americanã a furnizat unul
dintre primele argumente în favoarea pluralismului, în Federalist Papers 10,
unde James Madison explicã faptul cã „facþionalismul“ poate fi un pericol numai
dacã una dintre pãrþile angajate în jocul de interese economice ºi politice din so-
cietate ajunge sã aibã o putere disproporþionatã, mult mai mare în raport cu a
celorlalte. Pluralismul pune accent sporit pe comunicarea politicã. Din perspec-
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tivã pluralistã, dialogul amelioreazã conflictele ºi conduce în timp la obþinerea
„binelui comun“.4 Conflictul dublat de dialog conduce cãtre un climat sãnãtos
de negociere benefic pentru solidaritatea socialã, din care au de câºtigat atât so-
cietatea, cât ºi individul.
Teoria elitelor explicã relaþiile de putere din societãþile moderne. În variantele

acestei teorii o elitã economicã ºi politicã manifestã o influenþã covârºitoare în
ceea ce priveºte deciziile ºi acþiunile politice din stat dincolo de rezultatul alege-
rilor. La extrem, teoria elitelor sugereazã faptul cã democraþia nu este decât un
ideal utopic. C. Wright Mills (The Power Elite, 1956) susþine cã puterea Statelor
Unite este asiguratã de un triumvirat al liderilor economici politici ºi militari,
care influenþeazã în mod covârºitor deciziile importante chiar dacã nu formeazã
un corp unitar aºa cum ar fi guvernul american sau Congresul. Floyd Hunter
aratã cã deþinãtorii puterii sunt adesea alþii decât persoanele importante din pozi-
þiile oficiale. James Burnham (The Managerial Revolution) a investigat modali-
tatea în care „puterea funcþionalã“ ajunge în mâinile managerilor mai degrabã
decât în cele ale politicienilor sau ale oamenilor de afaceri propriu-ziºi, anali-
zând acest fenomen de separaþie între deþinerea proprietãþii ºi controlul acesteia.
Robert D. Putnam este un cercetãtor care a investigat atât elitismul, privind
dezvoltarea cunoaºterii de tip exclusiv ºi tehnic printre administratori ºi alþi
„tehnicieni“, mecanism prin care procesul democratic este parþial deposedat de
controlul puterii de decizie. În acelaºi timp, Putnam este important ºi pentru
teoriile pluraliste prin studiile sale privind capitalul social ºi încrederea în
societate. Robert Dahl este important pentru teoriile pluraliste prin conceptul de
poliarhie, un regim social care aproximeazã democraþia, idealul reprezentat de
regimul democratic prin multiplicarea centrelor de putere.
Marxismul este o criticã a capitalismului, exagerând, o exacerbare a criticilor

teoriilor elitiste. În marxism se insistã pe modul nedemocratic în care capita-
lismul transformã societatea ºi individul, prin alienare. Societatea este menþinutã
într-o stare de subjugare, beneficã acumulãrii de capital de cãtre capitaliºti, ceea
ce sufocã democraþia. În capitalism, indivizii sunt îndepãrtaþi de sine, de umani-
tatea lor, adicã alienaþi, indiferent dacã aceºtia conºtientizeazã sau nu acest
lucru. ªcoala de la Frankfurt a adunat dizidenþii marxiºti într-un demers în conti-
nuare, critic, la adresa societãþii capitaliste, cu relevanþã pânã în zilele noastre.
Astfel, marxismul cultural aborda critic rolul artei ºi al mass-media sau al fil-
mului, în relaþie cu elemente mai nou luate în considerare cum ar fi rasa sau
genul. Studii de acest fel au fost întreprinse ºi la Centrul pentru Studii Culturale
Contemporane de la Birmingham, Anglia, în acest sens fiind continuatorii ªcolii
de la Frankfurt. Herbert Marcuse (Eros ºi civilizaþie, 1955 ºi Omul uni-dimen-
sional, 1964) din acestã perspectivã, a tratãrii puterii politice, a rezonat ºi cu
miºcãrile emancipatoare ale anilor ’60, ceea ce i-a adus supranumele de „tatã al
Noii Stângi“, un termen pe care l-a displãcut ºi l-a respins. Georg Lukács (Istorie
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ºi conºtiinþã de clasã, 1923) a fost un exponent al tradiþiei filosofice ºi, în cazul
sãu, ºi literare, (post)marxiste. Cartea pune în relaþie criticã marxismul cu socio-
logia, politica ºi filosofia, interesantã mai ales datoritã efortului de resemnificare
a teoriei marxiste a alienãrii. Antonio Gramsci este un alt scriitor marxist
relevant pentru analiza puterii politice prin ideile sale despre hegemonia cultu-
ralã ca mijloc de menþinere a statului în societãþile capitaliste, despre necesitatea
încurajãrii dezvoltãrii intelectualilor din rândurile clasei muncitoare, despre
distincþia dintre societatea politicã (sistem legislativ, guvern, poliþie, armatã...)
unde puterea se manifestã coercitiv ºi societatea civilã (familia, sistemul de
educaþie, sindicatele...) unde conducerea se realizeazã prin ideologie ºi consim-
þãmânt. Opera sa este valorificatã prin „teoria discursivã“ a lui Ernesto Laclau ºi
Chantal Mouffe care aratã cum luptele politice se acutizeazã în lupte ideologice
ºi discursive într-un efort individualizat de emancipare. Louis Althusser a valori-
ficat elemente gramsciene ºi structuraliste în analizele sale, interesante ºi pentru
conturarea unui concept despre ideologie cu reverberaþii freudiene ºi lacaniene,
arãtând cum ideologia ne structureazã sinele ºi faciliteazã îmbrãþiºarea unei
identitãþi complexe, a unei imagini pline de semnificaþii despre sine.5
Noul instituþionalism este o dezvoltare a instituþionalismului lui Veblen, iar

termenii sãi cheie sunt „costul tranzacþiilor“ ºi „bunurile publice“. Ca urmare, în
acest context, înþeleg puterea politicã în calitatea sa de tranzacþie, cu atât mai
„costisitoare“ cu cât ceea ce este vizat ca finalitate a tranzacþiei este mai departe
de un „bun public“.6
Dintre perspectivele postmoderne referitoare la puterea politicã, pentru înca-

drarea celei schiþate de cãtre Giddens, o reþin pe cea din lucrãrile lui Michel
Foucault (Discipline and Punish), o viziune depre puterea care este definitã ca o
relaþie organicã în societate.7
Dupã Barry Hindess8 existã douã concepþii asupra puterii: prima, cantitativã,

cea de capacitate, legatã ºi de ideea de instrument de dominaþie ºi cea de a doua,
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calitativã, cea de capacitate legitimã, de funcþie a consimþãmântului. Pluralismul
ºi poliarhia, teoria elitelor, marxismul, teoria autonomiei statale ºi noul institu-
þionalism se axeazã pe prima accepþiune asupra puterii, în timp ce teoria discur-
sivã ºi cea expusã de Michel Foucault se înscriu în a doua perspectivã.
Dupã cum voi încerca sã argumentez în continuare, viziunea neo-instituþio-

nalistã, cea pluralistã de la Dahl ºi Putnam, teoria discursivã, precum ºi cea a lui
Michel Foucault sunt cele mai apropiate de perspectiva lui Anthony Giddens. Cu
toate acestea, perspectiva lui Giddens asupra puterii este totuºi o viziune canti-
tativã de combinaþie de atribute care servesc scopurile posesorului lor, în filiaþie
hobbesianã.

Caracteristicile cadru ale sociologiei giddensiene

În New Rules... Giddens sintetizeazã caracteristicile cadru care constituie
pilonii gândirii sale sociologice.9 În primul rând, sociologia nu este preocupatã
de un univers prestabilit de obiecte, ci de un univers care este constituit sau
produs de acþiunile întreprinse în mod activ de cãtre subiecþii ce populeazã so-
cietatea. În al doilea rând, producerea ºi reproducerea societãþii trebuie sã fie
astfel tratatã ca o performanþã generatã de competenþa membrilor societãþii. În al
treilea rând, domeniul acþiunii umane este limitat. Indivizii produc societatea,
dar o fac ca actori situaþi din punct de vedere istoric ºi nu în niºte condiþii care
ar fi consecinþa propriilor lor alegeri. În al patrulea rând, structurile (sociale) nu
trebuie conceptualizate exclusiv ca niºte constrângeri ale acþiunilor umane, ci ºi
ca potenþatori ai acestor acþiuni. Cel mai important aspect pentru obiectul stu-
diului de faþã este acela cã procesele de structurare implicã un joc de întrepãtrun-
dere a semnificaþiilor, normelor sociale ºi a puterii. În al ºaselea rând, observa-
torul social nu poate sã facã viaþa socialã disponibilã ca „fenomen“ pentru
observare, în mod independent de cunoaºterea prin care o constituie ca „materie
de investigaþie“. În continuare, imersiunea într-o formã de viaþã este modalitatea
necesarã ºi unicã prin care ar putea un observator genera caracterizãri ºtiinþifice.
Conceptele sociologice se supun astfel unei hermeneutici duble. Pe scurt, sarci-
nile primordiale ale analizei sociologice sunt urmãtoarele: (1) hermeneutica ex-
plicãrii ºi a medierii între formele de viaþã diferite prin metalimbajele descriptive
ale ºtiinþei sociale; ºi (2) explicarea producerii ºi reproducerii societãþii ca re-
zultat finit al acþiunilor umane.

Puterea de structurare a societãþii

Susþinãtorii operi lui Giddens considerã cã, spre deosebire de alþi mari socio-
logi — Simmel, Durkheim, Weber, Marx — acesta reuºeºte sã gãseascã legãturi-
le de interrelaþionare dintre analizele macrosociologice ºi cele microsociologice,
adicã între acþiunea socialã a individului ºi structura socialã. Autorul exploreazã
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aceste aspecte în „teoria structurãrii“ începând cu New Rules... din 1976 ºi con-
tinuând în Central Problems in Social Theory (1979) ºi The Constitution of
Society (1984). Pentru a explica putem reformula problema sociologicã de
pornire astfel: realitatea socialã este rezultatul acþiunii unor forþe sociale sau
rezultatul acþiunii indivizilor? Deºi încearcã sã evite soluþionãrile extreme ºi
nenuanþate, Giddens înclinã în favoarea indivizilor, explicând cã, deºi oamenii
au o putere de cunoaºtere limitatã ºi nu sunt niciodatã pe deplin liberi sã îºi
aleagã modul de a acþiona ºi acþiunile propriu-zise, acþiunile acestora produc
structura socialã, reproducând-o într-o anumitã mãsurã ºi generând ºi
schimbarea socialã într-o altã mãsurã. Este extrem de important de înþeles cã la
Giddens structura ºi acþiunea sunt faþa ºi reversul existenþei sociale. Oamenii fac
societatea, deºi sunt constrânºi de societate. Ca urmare, structura ºi acþiunea
socialã nu pot fi studiate separat: în timp ce acþiunile întreprinse de oameni
creeazã, menþin sau ºi schimbã structurile sociale, dupã caz, acþiunile se umplu
cu semnificaþie datoritã contextului generat de structurile sociale. A insista sã
identificãm ce anume determinã ce, structurile acþiunile sau invers, reprezintã un
efort reflexiv inutil ºi sortit eºecului. Încã din lucrarea New Rules… Giddens
afirma faptul cã „structurile sociale sunt deopotrivã constitutite prin acþiunile
umane ºi vehicolul prin care se petrece aceastã constituire a structurilor so-
ciale“.10 În viziunea lui Giddens, structurile conþin deopotrivã limitãrile ºi resur-
sele care fac posibile acþiunile. Într-un articol critic la adresa funcþionalismului,
el arãta cã investigarea structurãrii sistemului social înseamnã sã studiezi chiar
modurile în care se produce ºi se reproduce sistemul în interacþiunea socialã,
prin aplicarea unor reguli generative ºi a resurselor sale.11 Structurile produc ºi
reproduc sistemul social-politic într-un proces denumit de structurare. În lucra-
rea Constitution of Society, Giddens discutã sistemele ca pe activitãþi structurate
ale agenþilor umani. Fapt care pune în evidenþã din nou importanþa indivizilor ºi
a interacþiunii sociale. Se explicã în aceastã lucrare ºi faptul cã relaþiile sociale
ajung modele matriciale ale spaþiului ºi timpului ºi de aceea pot avea un rol atât
de important în structurare. Ca urmare structurile pot fi înþelese ca seturi de
reguli ºi resurse pe care se bazeazã actorii individuali în practicile pe care le des-
fãºoarã ºi care reproduc sistemele sociale, dar ºi sistemele generative de reguli
ºi modelãri care sunt implicate în articularea sistemelor sociale. În The Consti-
tution of Society sistemele sunt descrise ca activitãþi situate ale agenþilor umani
sau ca modelãri ale relaþiilor sociale în contexte spaþio-temporale. Doar seturile
de reguli generative sunt mai degrabã autonome de spaþiu ºi timp, având rolul de
articulare a sistemelor sociale. Structurarea înseamnã, la Giddens, cã relaþiile
care au fost formate în cadrul unei structuri pot exista „în afara spaþiului ºi a
timpului“. Relaþiile pot fi concepute independent de contextul în care au fost
create. El exemplificã acest lucru prin relaþia dintre profesor ºi elev, care se
menþine, ca ierarhie, ºi într-un context diferit. Adicã dacã profesorul ºi elevul se
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întâlnesc pe stradã, relaþia dintre ei va fi aceeaºi ca în sala de clasã. Dupã pãrerea
mea, acest lucru se verificã numai pentru un timp limitat. Nu este deloc exclus
ca în timp relaþia dintre profesor ºi elev în diferite circumstanþe sã se transforme
sau sã devinã mai complexã, evoluând spre o relaþie de prietenie, cu atât mai
mult cu cât luãm în considerare schimbarea de statusuri ºi roluri din timpurile
contemporane. Cu toate acestea, aºa cum spune Giddens, structura poate acþiona
ca o restricþie asupra unei acþiuni ºi poate, pe de altã parte, sã fie un declanºator
al unei acþiuni, oferind acesteia cadrele de semnificaþie necesare. Înþelegem
aceste cadre de semnificaþie exact ca pe niºte reguli de sintaxã care exclud
anumite combinaþii ºi faciliteazã altele. Astfel de reguli fac cu putinþã ºi rostirea
a ceva nou. Aidoma unei sintaxe funcþioneazã tradiþiile, codurile morale, institu-
þiile, dar ºi aºteptãrile sau modurile prestabilite de a face anumite lucruri.12 În
mod paradoxal, o asemenea „sintaxã“ (formatã din tradiþii, coduri morale, cutu-
me etc.) poate oferi stabilitate societãþii, poate menþine status quo-ul, dar poate
în egalã mãsurã sã susþinã schimbarea, de ce nu, în mod special prin consecinþele
neintenþionate ale acþiunilor umane, sau atunci când oamenii încep sã schimbe
cutumele, sã facã lucrurile în mod diferit, sã ignore anumite obiceiuri sau sã le
reproducã în mod diferit ºi cu subînþeles13, aºa cum se întâmplã în mod deosebit
în modernitatea târzie.
Aceastã „sintaxã“ este învãþatã prin socializare. Dar, în egalã mãsurã poate,

socializarea îi învaþã pe oameni ºi cã „sintaxa“ poate fi încãlcatã. Regulile ºi re-
sursele nu sunt eminamente deterministe, ci mai degrabã trebuie privite ca niºte
instrumente utilizate de cãtre subiecþi cunoscãtori ºi reflexivi, în cadrul interac-
þiunilor sociale. Nuanþa decisivã este, dupã pãrerea mea, aceea cã subiecþii re-
flexivi sunt totuºi numai în mod limitat conºtienþi de întreaga constelaþie de
detalii privitoare la aspectele specifice activitãþilor lor la un moment dat ºi la
toate amãnuntele referitoare la consecinþele acþiunilor lor. De aceea rezultatul
unei acþiuni nu este niciodatã pe deplin predictibil.

Puterea în contextul modernitãþii târzii

Natura posttradiþionalã a societãþii aflatã într-un proces de accentuare este
importantã pentru înþelegerea perspectivei asupra puterii la Giddens.
O societate nu poate fi pe deplin modernã dacã nu este ºi posttradiþionalã,

spune Giddens. Atunci când tradiþia dominã, acþiunile indivizilor sunt prescrise
de tradiþii ºi obiceiuri, analizate, apreciate (ºi pedepsite) în principal în raport cu
acestea. Prin contrast, în societãþile posttradiþionale, alegerile indivizilor con-
teazã mai mult în cadrul societãþii, nemaifiind prescrise de tradiþii ºi obiceiuri,
opþiunile fiind limitate doar de recomandãrile ºi interdicþiile legislative ºi, într-o
mãsurã mai mare sau mai micã, de cele ale opiniei publice. Modul de compor-
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tament, precum ºi de acþiune în societate sunt considerate chestiuni depinzând de
decizia individualã într-o mãsurã mult mai mare decât în societãþile tradiþionale.
Fascinaþia lui Giddens constã în aceea cã, datoritã indivizilor, societatea devine
mai reflexivã (interesatã de gândirea celor mai diverse aspecte, de la guvernarea
socialã la relaþiile intime) ºi, în consecinþã, mai conºtientã de statutul societãþii
de „construcþie în schimbare“ (work-in-progress). Modernitate ºi reflexivitate
devin astfel, în gândirea sociologicã a lui Anthony Giddens, sinonime. Tentativa
de a implementa instituþii moderne noi, fãrã „implementarea“, fãrã rãspândirea
reflexivitãþii moderne, care sã ducã la renunþarea la anumite tradiþii ce contrazic
modernitatea, cum ar fi perpetuarea inegalitãþilor de gen, conduce la eºecul mo-
dernizãrii.14
Din perspectiva lui Giddens nu suntem într-o epocã postmodernã, ci într-una

a modernitãþii târzii. Deºi el nu se situeazã în dezacord cu caracterizãrile fãcute
vieþii social-politice contemporane de alþi teoreticieni în mod obiºnuit consi-
deraþi postmoderni — spre exemplu, în ceea ce priveºte scepticismul cãtre
metanaraþiuni, consumerismul ºi aºa mai departe. Giddens nu contrazice astfel
de schimbãri prin care trec societãþile contemporane, ci afirmã cã societãþile
contemporane nu au depãºit modernitatea, deºi modernitatea actualã este una
dezvoltatã. Insistând asupra acestui fapt, Giddens îºi dezvãluie valenþele de
gânditor modernist care concepe postmodernismul într-un mod special, în mod
paradoxal, modernist, ca pe o evoluþie a modernitãþii, mai exact ca pe o
transformare a modernitãþii în altceva, „post“ deoarece se succede acesteia din
punct de vedere istoric. De aceea considerã cã ar trebui sã vorbim despre moder-
nitate târzie. Totuºi, cei importanþi dintre teoreticienii postmodernitãþii, cum este
Lyotard, nici nu considerã cã postmodernitatea ar înlocui modernitatea sau cã ar
succeda-o. Pe de altã parte, insistenþa asupra modernitãþii subliniazã o situare
fundamentalã pentru acest autor a cãrui analizã sociologicã se dezvoltã în opozi-
þie cu gândirea premodernã sau tradiþionalã. Ceea ce alþi gânditori preferã sã eti-
cheteze drept postmodern, Giddens considerã cã reprezintã aspecte ºi fenomene
posttradiþionale, exponente ale unei modernitãþi pe deplin dezvoltate. În spiritul
neîncrederii în metanaraþiuni, actorul care aduce transformarea socialã acþio-
neazã, poate aduce în mod potenþial schimbarea ºi poate fi ºi potenþial deþinãtor
al puterii prin abilitatea dualã de a acþiona ºi a interpreta. Acest actor este incert,
în sensul cã nu este neapãrat colectiv ºi nici neapãrat cu o conºtiinþã de clasã ºi
nu este prestabilit, de aici o posttradiþionalitate care se rãsfrânge ºi asupra manie-
rei de a concepe puterea. „Identitatea unei persoane nu stã în comportament ºi
nici în reacþiile faþã de ceilalþi, oricât de importante ar fi acestea, ci în capacitatea
acelei persoane de a menþine o anumitã micronaraþiune personalã în desfãºurare“.15
Structurarea socialã de care se preocupã Giddens este foarte utilã în relaþio-

narea aspectelor care þin de macrosocial de cele care þin de domeniul microso-
cial. Autorul subliniazã schimbãrile care se produc în ceea ce priveºte vederile
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oamenilor contemporani despre cãsãtorie spre exemplu, schimbãri care sunt
expliâcate identificând elemente cum ar fi sexualitatea mult mai vizibilã din
cadrul relaþiilor umane (schimbare la micronivel social), declinul relativ al reli-
giei ºi relativa impunere a raþionalitãþii (schimbãri la macronivel), modificãrile
legilor legate de sexualitate ºi cãsãtorie (schimbãri la macronivel) ºi, toate
acestea, de relaþionat cu solicitãrile provenite de la nivelul vieþii de zi cu zi. Insa-
tisfacþiile legate de viaþa de zi cu zi (nivelul microsocial) au declanºat miºcãri
sociale de emancipare a femeilor ºi egalitarism (nivelul macrosocial), dar nu
trebuie totuºi dedus de aici un determinism simplist în relaþionarea acestor douã
niveluri.16 Stilurile de viaþã se schimbã fãrã ca predicþiile ºi recomandãrile
pentru aceste stiluri de viaþã sã disparã în întregime. „A trãi într-un univers al
modernitãþii târzii înseamnã a trãi într-un mediu al ºanselor ºi al riscurilor,
urmãrile inevitabile ale unui sistem calat pe dominaþia naturii ºi pe o atitudine
reflexivã faþã de formarea istoriei. Soarta ºi destinul nu îºi regãsesc locul într-un
asemenea sistem care opereazã, în principiu, prin ceea ce voi numi controlul
uman deschis asupra lumilor naturalã ºi socialã“.17 Lumea modernitãþii târzii
este astfel conceputã într-un mod mai individualist, iar viziunea asupra puterii
este de asemenea una mai individualistã. Controlul exercitat de cãtre individ asu-
pra lumilor naturalã ºi socialã este limitat, dar real, ºi sursã a puterii individului.
Puterea reprezintã la Giddens un tip special de relaþionare, care poate fi pus în
miºcare, în principiu, de marea majoritatea a indivizilor adulþi, dacã nu de
oricare. Pentru prima datã în sociologia politicã, Giddens exploreazã dualitatea
indestructibilã dintre ºanse ºi riscuri, de o mare importanþã pentru problematica
puterii politice. El aratã: „Climatul de risc al modernitãþii este neliniºtitor pentru
toatã lumea. Nimeni nu îi scapã.“18 Pe de altã parte, „riscul aratã preocuparea
pentru viitor — în corelaþie cu practicile curente — iar colonizarea viitorului
deschide noi cadre pentru asumarea ºi conceperea riscului, unele dintre acestea
fiind organizate în mod instituþional“.19
Imaginea unui individ dinamic, capabil sã îºi asume riscuri calculate, gândite

ºi sã îºi impunã propriul tip de control asupra schimbãrii este imaginea indivi-
dului emancipat, exercitând puterea în democraþiile modernitãþii târzii prin ºi
pentru sine. „Realizarea controlului asupra schimbãrii, cu privire la stilul de
viaþã, mai degrabã solicitã un angajament relativ la lumea socialã exterioarã,
decât o retragere din aceasta“.20
Puterea, politica ºi emancipare nu fac parte exclusiv dintr-un alt tãrâm emina-

mente public, ci faþeteazã în mod direct ºi nemijlocit viaþa de zi cu zi a indi-
vidului. În acest sens, Giddens explicã urmãtoarele: „În timp ce politica de
emancipare este o politicã a ºanselor de viaþã, politica vieþii este o politicã a
stilului de viaþã. Politica vieþii este aceea a unei ordini mobilizate în mod reflexiv
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— sistemul modernitãþii târzii — care, atât la nivel individual cât ºi la nivel
colectiv, a alterat în mod radical parametrii existenþiali ai activitãþii sociale. Este
o politicã a autoactualizãrii într-un mediu ordonat în mod reflexiv, unde reflexi-
vitatea leagã sinele ºi corpul de sisteme de o anvergurã globalã. (...) Politica
vieþii presupune subiecte politice care decurg din procesele de auto-actualizare
în contexte posttradiþionale, unde influenþe „globalizante“ încalcã serios intimi-
tatea proiectelor sinelui, ºi invers, procesele de autoactualizare influenþeazã
strategiile globale“.21
Procesele de autoactualizare, cum le numeºte Giddens, sunt caracteristice

regimurilor democratice ale modernitãþii târzii. „Democraþia presupune dialogul,
ºansa pentru «forþa argumentului cel mai bun» care trebuie sã conteze împotriva
altor mijloace de a determina care sunt deciziile care vor fi luate (dintre care cele
mai importante sunt deciziile legate de politici publice). O ordine democraticã
va oferi cadrele instituþionale pentru meditaþie, negociere ºi atingerea compro-
misurilor atunci când acestea sunt necesare“.22 Astfel, puterea social-politicã
este conceputã la Anthony Giddens de pe poziþii dialogale.

Un rezumat al conceptului puterii la Anthony Giddens

Puterea este explicitatã la Giddens prin mecanismele de structurare a socie-
tãþii în care individul joacã un rol sporit. Puterea individului este conceptualizatã
ºi evidenþiatã la Giddens în contextul democraþiilor contemporane ºi posttradi-
þionaliste, prin planificarea vieþii personale, a naraþiunii care defineºte sinele.
Sinele se construieºte prin intermediul interacþiunii sociale, prin acþiuni integrate
în naraþiunea reflexivã despre sine: „Atunci când zone mari din viaþa unei per-
soane nu mai sunt stabilite prin modele ºi obiceiuri preexistente, individul este
obligat în continuu sã negocieze anumite opþiuni ale stilului sãu de viaþã. Mai
mult — ºi acest aspect este crucial — asemenea alegeri nu sunt doar aspecte
«externe» ori marginale legate de atitudinile individului, ci definesc cine «este»
el. Cu alte cuvinte, alegerile stilului de viaþã sunt elemente constitutive ale nara-
þiunii reflexive despre sine“.23 Aºadar, în mod caracteristic pentru perspectiva sa
asupra individului reflexiv Giddens defineºte stilul de viaþã în directã corelaþie
cu identitatea de sine: „Un stil de viaþã poate fi definit ca set de practici mai mult
sau mai puþin integrate pe care le îmbrãþiºeazã un individ, nu numai pentru cã
aceste practici îndeplinesc niºte nevoi utilitariste, ci pentru cã acestea dau o
formã materialã unei naraþiuni particulare despre identitatea de sine“.24
Puterea presupune control asupra vieþii personale, interacþiune socialã. Pute-

rea presupune ºi un control asupra societãþii pentru reducerea riscurilor ºi pentru
menþinerea cadrelor democratice. Giddens explicã: „Democraþia implicã aºadar
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nu doar dreptul la o autodezvoltare liberã ºi cu ºanse egale cu ale celorlalþi dar
ºi limitarea constituþionalã a puterii (distributive). «Libertatea celui puternic»
trebuie restrânsã, dar acest lucru nu este o negare a oricãrei autoritãþi — deve-
nind aºa ceva numai în cazul anarhismului. Autoritatea este justificabilã în mã-
sura în care recunoaºte principiul autonomiei, cu alte cuvinte, în mãsura în care
niºte argumentãri credibile despre modul în care supunerea faþã de autoritate
sporeºte autonomia, fie acum, fie în viitor. Autoritatea constituþionalã poate fi
înþeleasã ca un contract implicit care are aceeaºi formã ca ºi condiþiile de aso-
ciere negociate în mod explicit între egali“.25
Puterea înseamnã identificarea ºi adecvarea mijloacelor la scopuri, fiind

astfel implicatã în acþiunile fiecãrei persoane. Barry Hindess aseamãnã poziþia
lui Giddens în ceea ce priveºte puterea cu cea a lui Hobbes. Acesta de pe urmã,
susþine în Leviathan, cap. X, cã puterea este mijlocul deþinut în prezent de a
obþine un avantaj în viitor. Pentru Giddens deja „orice acþiune depinde de capa-
citatea individului de a face diferenþa în raport cu o stare de fapt deja existentã
sau cu un curs al evenimentelor. Un agent nu mai este astfel important dacã îºi
pierde capacitatea de «a face diferenþa», adicã nu mai exercitã acest gen de
putere“.26 Prin aceastã perspectivã, observã ºi Hindess puterea este o condiþie a
acþiunii umane. Giddens precizeazã cã cel mai cuprinzãtor înþeles al noþiunii de
putere este legat de „capacitatea transformatoare“ a reflexiei ºi a acþiunii umane.
În decursul acþiunilor lor indivizii, agenþii, utilizeazã diverse resurse, dar puterea
în sine nu este o resursã, ci resurse sunt canalele, mijloacele, prin care se exercitã
puterea. Puterea este prezentatã ca o esenþã a eficientizãrii demersului riscant de
a acþiona în sensul de „colonizare a viitorului“. Puterea este o capacitate transfor-
mativã care este evidenþiatã în decursul acþiunii de cãtre individul reflexiv al mo-
dernitãþii târzii.
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