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Abstract. This paper aims to situate the legitimacy in the present research
of the political power as it is realized in the sphere of political analyze, in
comparison with the similar research in sociology. As such, it presents the
analytical categories of legitimacy in the way they appear in the last
decades in some referential political works, especially in Dennis H. Wrong’s
conception on power. It examines the so-called „paradox“ of the
voluntary submission to legitimate power, based on consent, and its
mandatory character and, in relation with it, the significance of Wrong’s
concept of “interaction“ between coercion and legitimacy.
Key words: legitimate power, authority, consent, coercion, submission,
servitude.

Mare parte a abordãrilor analitic-politice ale legitimitãþii puterii, ca ºi a celor
sociologice1, se situeazã în descendenþa cadrului conceptual weberian al puterii
relaþionale. Faþã de abordãrile sociologice, cele subsumate filosofiei politice ºi
analizei politice actuale, deºi în filiaþie weberianã, reprezintã nu atât o „întoar-
cere la Weber“, cât încercãri de a „continua“ ceea ce „Weber a lãsat la jumãtatea
drumului“2. Ca atare, ele îºi lãrgesc cadrul de analizã dincolo de perspectiva
relaþionalã de sorginte weberianã, concentrându-se nu atât asupra mecanismelor
de exercitare a puterii, cât asupra surselor de putere specificã. În ultimele decenii
ele au dezvoltat o sferã categorialã desfãºuratã primordial în jurul coerciþiei legi-
time, al autoritãþii, tipurilor de legitimitate ºi de legitimare, obligaþiei ºi obedien-
þei politice. Studiul de faþã îºi propune sã prezinte, în liniile sale definitorii, una
dintre cele mai merituoase reînnoiri de aceastã facturã, constituitã totodatã într-o
relevantã sintezã asupra puterii, anume cea datoratã lui Dennis H. Wrong. Ca
atare, studiul îºi propune sã reflecte semnificaþia abordãrii lui Wrong, amplu
apreciatã ca una a clarificãrilor conceptuale ale puterii, întrucât încadreazã legiti-
mitatea puterii între categoriile formelor puterii, a bazelor ºi a utilitãþilor ei ºi,
deopotrivã, într-o istorie a modurilor în care a fost definitã de-a lungul timpului.
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1 Referiri la direcþiile preponderent sociologice de abordare a puterii relaþionale ºi a legitimitãþii sunt

cuprinse în studiul „Categorii ale legitimitãþii puterii (I)“ din Revista de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale
nr. 3/2007, p. 5-14.
2 François Chazel, „Puterea“, în Tratat de sociologie, sub coordonarea lui Raymond Boudon, traducerea

din francezã de Delia Vasiliu ºi Anca Ene, Bucureºti, Humanitas, 1997, p. 217 ºi p. 250.



De asemenea, el îºi propune sã examineze importanþa analizei psihosociale ºi
psihologice a legitimitãþii puterii politice pe care Wrong a valorificat-o într-o
«dialecticã» a legitimitãþii ºi coerciþiei, o teorie a interacþiunii lor care s-a consti-
tuit, nu o datã, în termen de referinþã pentru alþi teoreticieni ai legitimitãþii.
Consideraþiile ce urmeazã, ca ºi cele precedente, sunt întemeiate pe ideea

complementaritãþii celor douã paradigme de teoretizare a legitimitãþii puterii —
cea a construcþiei raþionale, a judecãþilor ºi raþionamentelor relevante pentru
determinaþiile obiective ºi subiective ale legitimitãþii puterii, ºi cea a construc-
þiilor simbolice, ritualice ºi mitologice ce angajeazã conþinuturi imaginare, emo-
þionalul ºi afectivul — ºi pe cea a relevanþei factorului subiectiv în procesele de
legitimare a puterii.

Puterea politicã, „naturã intrinsecã“ ºi extensiune

Analizele sociologice ºi analitic-politice ale puterii au contribuit în ultimele
decenii la formularea unui concept al puterii politice care poate fi considerat re-
zultatul unui semnificativ efort de sintezã ºi de decantare conceptualã.
Raportatã la genul proxim al „puterii în general“, puterea politicã a fost cir-

cumscrisã conceptual ca o diferenþã specificã asimilatã adesea cu o diferenþã
„radicalã“, marcatã de originalitate3 ºi de o trãsãturã „ireductibilã“ — alianþa
dintre coerciþie ºi legitimitate4 —, în orice caz, cu condiþia unei „componente
esenþiale a oricãrei societãþi“5. Sub aspect conceptual, puterea politicã a fost con-
venþional acceptatã drept „caz particular“ al puterii, care, cel puþin într-o
schematizare de referinþã precum cea propusã de Stewart Clegg6, este decantatã
la nivelul de analizã al „structurii de suprafaþã“7 din „câmpul“ relaþiilor de putere
ºi al interacþiunilor realizate în ºi prin schimburi ºi „jocuri de informaþii“. Acest
nivel succede celui „fundamental“ — al dominaþiei hegemonice, al modurilor de
producþie a bunurilor materiale, a bunurilor simbolice ºi a coerciþiei, în condiþiile
unei distribuþii inegale a resurselor de putere — ºi celui de mediere, adicã al nor-
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3 Philippe Braud, „Du pouvoir en général au pouvoir politique“ în Traité de science politique, publié sous

la direction de Madeleine Grawitz et Jean Leca, vol. I, La science politique, science sociale, l’ordre politique,
Paris, Presses Universitaires de France, 1985, p. 335-336.
4 Ibidem, p. 380.
5 François Chazel, op. cit., p. 248.
6 În lucrarea Power, Rule and Domination. A Critical and Empirical Understanding of Power in

Sociological Theory and Organization Life, London, Routledge and Kegan Paul, 1975, p. 51.
7 Distincþia între „structura de suprafaþã“ ºi „structura de adâncime“ reprezintã transpunerea analogicã a

distincþiei formulate de Wittgenstein între „gramatica de suprafaþã ºi gramatica de adâncime“. O diferenþiere
similarã apare la Chomsky între douã niveluri de limbaj: structura aparentã („de suprafaþã“) ºi cea a sistemului
de reguli generatoare de sens („de adâncime“) ºi este dezvoltatã de Cicourel cu referire la practicile limbajului.
Preluarea acestei distincþii în lucrãrile lui Clegg despre putere trebuie înþeleasã în contextul mai larg al
asimilãrii ideii wittgensteniene a importanþei „gramaticii“ pentru conceptul de putere ºi a regulilor de limbaj
ºi de procedurã ce organizeazã diferite „tradiþii“ teoretice. În opinia sa, „întoarcerea la Weber“ se explicã
tocmai prin handicapul concepþiilor dominante despre putere din anii’60 în a concepe puterea prin prisma
învestirii sale prin reguli. Ca urmare, el a folosit noþiunea de rule pentru a stabili o legãturã între nivelurile pe
care le stabileºte Weber prin noþiunile deMacht— adicã desemnarea capacitãþii de a exercita puterea (indicatã
în francezã prin puissance) ºi a exercitãrii (actului) acestei capacitãþi (pouvoir) — ºi Herrschaft— desemnarea
când a dominaþiei propriu-zise, când a autoritãþii definite drept capacitatea de a comanda în baza unei „reguli“.
Vezi în acest sens consideraþiile lui François Chazel în op. cit., p. 236-237.



melor ºi al modurilor de raþionalitate marcate de reglementãri sociale interiori-
zate (habitus-uri) ºi de reglementãri sociale externe (multitudinea de reguli ce
impun percepþii, atitudini, opinii ºi comportamnete ale actorilor ºi care sunt rele-
vante pentru ordinea limbajului, a valorilor ºi a dreptului). Deºi schema structu-
ralã a puterii propusã de Clegg8, ºi consideratã de el gramatica tuturor relaþiilor
de putere, se îndepãrteazã de principiul major al sociologiei weberiene — anume
de intervenþia activã a oamenilor în elaborarea normelor de acþiune, ca punct de
plecare în stabilirea validitãþii unui mod sau altul de dominare, ºi de acþiune ca
punct de plecare în abordarea puterii —, ea se origineazã în conceptul weberian
al puterii relaþionale ºi constituie un fructuos exerciþiu de departajare ºi ierarhi-
zare conceptualã între dominaþie ºi putere, între „dominaþie ca structurã globalã“
ºi „putere ca interacþiune“, ca ºi între hegemonie ºi coerciþie.
Distincþiile lui Clegg se dovedesc utile în demersul decupãrii conceptului de

putere politicã atât la nivelul „naturii sale intrinseci“ sau a „modului de reglare
care îi este propriu“ pentru asigurarea ordinii sociale ºi a „acceptãrii sale dura-
bile“, cât ºi a „câmpului de exercitare specificã“. Practic, triada propusã de
Clegg a resurselor de putere ce corespund modurilor de producere a coerciþiei, a
obiectelor culturale ºi bunurilor simbolice, a bunurilor materiale ºi serviciilor, la
rigoare o triadã a puterilor ideologicã, culturalã, economicã, a fost operaþiona-
lizatã de Philippe Braud drept „comandã (injonction) socialmente legitimã“ ce
dã identitate puterii politice9. Braud a conexat „survenirea“ puterii politice, ca
sistem de interacþiuni explicite ºi implicite într-un ansamblu societal determinat,
de exigenþa socialã a acestei categorii a comenzii (injonction) legitime. Mai
precis, puterea politicã, „nãscutã în centrul (au cœur) modului de producere a
coerciþiei, se caracterizeazã prin aptitudinea de a extrage din modul de producere
a bunurilor simbolice o legitimitate minimalã ºi din modul de producere econo-
micã oameni ºi tehnologii fãrã de care n-ar ºti nici sã se reproducã, nici sã se
impunã în ansamblul societal“10. În aceastã manierã de circumscriere, puterea
politicã, concretizatã în mod formal, dupã expresia lui Braud, în producerea
dreptului, într-un sistem de interacþiuni mai mult sau mai puþin instituþionalizate,
în diferenþieri funcþionale ale agenþilor ºi în mizã structuratã a dezbaterii politice,
implicã „controlul coerciþiei“ ºi „mobilizarea unui minim cvasiincomprehen-
sibil de legitimitate“.
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8 Marcatã, în opinia lui Chazel, de obsesia autorului pentru structurã („puterea devine aici prizoniera

structurii“), pentru un „concept abstract“ folosit, printr-o apropiere cel puþin surprinzãtoare, pentru a desemna
„structura vizibilã a relaþiilor sociale...“ (p. 239-240). Aprecierea lui Chazel vizeazã îndeosebi modificãrile pe
care Clegg le-a adus schemei sale sintetice în lucrarea The Theory of Power and Organization, London,
Routledge and Kegan Paul, 1979 (vezi p. 99), anume înlocuirea „formulãrilor metaforice“ ale nivelurilor sau
aspectelor structurale ale puterii: „structurã de suprafaþã“, „structurã de adâncime“ ºi „formã de viaþã“, cu
distincþia acþiune, mediere ºi structurã, inspiratã de Giddens. Prin asumarea unui „structuralism radical“,
situabil într-o filiaþie structuralist-marxistã, Clegg ajunge la o abordare a puterii care neglijeazã chiar acþiunea,
deºi nivelul acþiunii apare în noua sa schemã ca definitoriu pentru putere. Vezi, pentru evaluarea criticã a
schemei conceptuale propusã de Stewart Clegg, François Chazel, op. cit., p. 236-241; Philippe Braud, op. cit.,
p. 367-371.
9 Philippe Braud, op. cit., p. 372.
10 Ibidem.



Formularea datã de Braud conceptului de putere politicã a implicat ºi o for-
mulare proprie a raportului existent între coerciþie ºi legitimitate. Ea a repre-
zentat doar una dintre „variaþiunile“ pe tema naturii puterii politice reafirmatã în
dezbaterile teoretice începând cu anii ’70 ºi la care au contribuit substanþial, între
alþii, Philipe Braud, Jean Baechler, François Chazel, Dennis D. Wrong. Contri-
buþia specificã a acestor teoreticieni ai puterii politice, dincolo de nota originalã
a concluziilor lor, este aceea de a fi încercat sã argumenteze teza relaþiei sau a
tipului special de conexiune existentã între coerciþie ºi legitimitate. Formulãrile
meritorii ale relaþiei sau ale raportului dintre cei doi poli ai puterii politice nu
oculteazã însã sorgintea weberianã a modelului urmat de ei în conceptualizarea
puterii politice. Weber afirmase încã în Politik als Beruf (1919), apoi înWirtschaft
und Gesellschaft (1922), dimensiunea coerciþiei11, ca de altfel, ºi pe cea a
fundamentelor legitimitãþii12, fãrã a realiza însã în mod explicit asocierea sau
relaþionarea lor13. Pe baza definiþiilor pe care le-a dat statului ºi ordinii legitime
nu poate fi stabilit un „adevãrat raport“ între cele douã componente ale puterii
politice14. Ca urmare, s-a afirmat cu îndreptãþire, sub aspectul conceptualizãrii
„naturii intrinseci“ a puterii politice, „...din nefericire, Weber ne lasã cumva la
jumãtatea drumului“15. Formulãrile diverse date relaþiei dintre coerciþie ºi legiti-
mitate pot fi considerate, de aceea, încercãri de anvergurã diferitã de a continua
calea deschisã de Weber. Dupã Chazel, „sociologia contemporanã“ revendicatã
din sociologia weberianã — în care sunt incluºi implicit sociologii preocupaþi de
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11 În caracterizarea pe care o face statului ca „uniune politicã“. „Constrângerea fizicã“ este prezentatã

drept prerogativa definitorie a statului modern, instrumentul sãu specific, dar nu singurul ºi nici cel „normal“.
Statul modern, spre deosebire de asocierile umane care l-au precedat, „îºi arogã (cu succes) dreptul de a avea,
în graniþele unui anumit teritoriu — ºi acest „teritoriu“ face parte din caracteristiciler sale —, monopolul
constrângerii fizice legitime“, el „constituind unica sursã a «dreptului» la exercitarea constrângerii“ (Max
Weber, Politica, o vocaþie ºi o profesie, traducere din limba germanã de Ida Alexandrescu, Editura Anima,
1992, p. 8). Teza este reluatã în Wirtschaft und Gesellschaft în caracterizarea statului ca organizaþie politicã
obligatorie cu caracter permanent în condiþiile în care „conducerea sa administrativã revendicã cu succes mo-
nopolul constrângerii fizice legitime pentru impunerea ordinii sale“ (Max Weber, Economy and Society. An
Outline in Interpretative Sociology, edited by Guenther Roth and Claus Wittich, translators: Ephraim Fischoff,
Hans Henderson, Ferdinand Kolegan, C. Wright Mills, Talcott Parsons, Max Rheinstein, Guenther Roth, Edward
Shils, Claus Wittich; vol. I, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1978, p. 54).
12 În prezentarea „tipurilor de dominaþie“ (vol. I) ºi a „sociologiei dominaþiei“ (vol. II) dinWirtschaft und

Gesellschaft. Ordinea legitimã (corelatã sistematic cu credinþa în existenþa unei ordini legitime) este validã
atunci când acþiunea se orienteazã dupã maxime ce pot fi precizate fie în forma obligativitãþii, fie în cea a
exemplaritãþii ºi care genereazã anumite tipuri de comportament. O ordine mai puþin labilã decât cea validatã
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 ei (paragraful 5, cap. 1, partea I, vol. I din Max
Weber, op. cit., p. 31). Vezi pentru un comentariu semnificativ asupra acestei probleme, 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 and
Wilhelm Hofmann, Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 1997, p. 523.
13 În Politik als Beruf Weber afirma „Statul constituie, asemeni uniunilor politice care l-au precedat în

istorie, un raport de dominare a oamenilor de cãtre oameni, bazat pe instrumentul exercitãrii legitime (mai bine
zis: considerate legitime) a constrângerii. Pentru ca statul sã existe, trebuie aºadar ca cei dominaþi sã se supunã
autoritãþii celor ce se pretind a fi, la un moment dat, dominatorii“ (MaxWeber, Politica, o vocaþie ºi o profesie,
ed. cit., p. 9).
14 Aceastã concluzie este susþinutã, între alþii, de François Chazel în op. cit., p 250, ca ºi de Raymond

Boudon ºi François Bouricaud în „Pouvoir“, articol cuprins în Dictionnaire critique de la sociologie, Paris,
Presses Universitaires de France, 1982.
15 François Chazel, op. cit., p. 250.



conceptul de putere politicã dintr-o perspectivã analitic-politicã — „nu a gãsit o
veritabilã soluþie la aceastã problemã majorã“16, dar a fãcut „semnificativi paºi
înainte“.
Înainte de a încerca punctarea lor selectivã se impune a fi precizatã baza lor

comunã de raportare în problema sferei sau extensiunii specifice a puterii poli-
tice. Mult din formularea care a intrat în ansamblul convenþiilor ºtiinþifice în
privinþa câmpului de acþiune al puterii politice se datoreazã, de asemenea, lui
Weber, care sublinia, înainte de orice, referinþa teritorialã a puterii politice ºi
caracterul crucial al acestei referinþe pentru conturarea specificitãþii unei uniuni
politice în ansamblul uniunilor de dominaþie. Jean Baechler situa aceastã rapor-
tare a puterii la un teritoriu ºi, prin aceasta, precizarea limitelor valabilitãþii ei,
ca prim criteriu în delimitarea exercitãrii ei ca putere politicã17. O formulare mai
dezvoltatã ºi integratoare ce a focalizat aceastã dimensiune teritorialã a puterii
politice a propus L.-W. Lapierre prin cele „cinci condiþii universale de existenþã“
a puterii politice. În esenþã, ele au vizat populaþia a cãrei reproducere este asigu-
ratã, spaþiul în care ea coabiteazã, modul de producþie economicã ce asigurã
subzistenþa sa ºi surplusul destinat satisfacerii diverselor cerinþe sociale, coduri
de comunicare între membrii societãþii ºi care îi disting de alte populaþii ºi un sis-
tem de reguli ce asigurã coordonarea activitãþilor membrilor sãi sau un sistem al
procedurilor de reglementare a tensiunilor ºi conflictelor18. În privinþa deþinãto-
rului puterii politice, formularea memorabilã datoratã lui Weber — statul ca
uniune politicã — a fost completatã de Braud prin formula „dispozitiv institu-
þional dotat cu prerogative de reglementare într-un spaþiu social dat“, „persoanã
juridicã, ... [ºi] variantã hegemonicã a puterii politice în epoca contemporanã“19.
În aceastã perspectivã de definire, Braud a situat, de fapt, în centrul conceptului
de putere politicã definiþia societãþii politice20 care, la rândul ei, conþine în
centrul (au cœur) sãu reglementãrile sociale21. Specificarea reglementãrii con-
flictelor ce asigurã integrarea grupurilor în „societatea globalã“ — definitã pozi-
tiv ca ansamblu independent de indivizi subordonaþi aceluiaºi sistem de norme
ºi negativ ca ansamblu care se sustrage oricãrui alt sistem de norme — implicã,
în fapt, includerea în definiþia extensiunii puterii politice a criteriilor, tot mai
adesea relative, ale omogenitãþii etnice, lingvistice, culturale ale statului. Tot în
contextul definirii sferei puterii politice se impune a fi alãturatã celor deja amin-
tite distincþia semnificativã a lui Giddens între „resursele de alocare“ ºi „resursele
de autoritate“22, reluatã de Chazel cu scopul de a marca o problemã de acutã
actualitate. Resursele de autoritate cu care opereazã instituþiile sferei politice vi-
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16 Ibidem.
17 Vezi Jean Baechler, Le pouvoir pur, Paris, Calmann-Lévy, 1978, p. 83, ºi, de asemenea, François Chazel,

op. cit., p. 248.
18 Jean-William Lapierre, Vivre sans État? Essai sur la pouvoir politique et l’innovation sociale, Paris,

Le Seuil, 1977, p. 279, apud Philippe Braud, op. cit., p. 372.
19 Philippe Braud, op. cit., p. 371.
20 Expresie pe care o considerã chiar pleonasticã ºi în legãturã cu care precizeazã conotaþia de

colectivitate a indivizilor „independenþi“, adoptatã ºi de Lapierre.
21 Philipe Braud, op. cit., p. 372.
22 Distincþie propusã în A Contemporary Critique of Historical Materialism, vol. I, Power, Property, and

the State, London, Macmillan, 1981, p. 51. Resursele de alocare vizeazã lumea obiectelor, a tehnologiei ºi a



zeazã nu „administrarea bunurilor“, precum instituþiile economice, ci „guver-
narea oamenilor“, cu tot ce implicã ea sub aspect moral23. Principiul moral este
considerat baza dezirabilã a actului de guvernare, înþeles ca raport specific de
comandã-supunere, care, în ciuda unei percepþii larg rãspândite în zilele noastre,
nu poate fi substituit prin dominaþia economicã ºi nici nu se poate constitui într-
un derivat al ei, dupã cum nu trebuie sã fie identificat nici cu actele puterii mili-
tare, deºi cea din urmã constituie mijlocul de control al angajamentelor externe
ale puterii politice. Sublinierea legãturii dintre puterea politicã ºi cea militarã ºi
nu a identitãþii lor s-a înscris în argumentul general al ireductibilitãþii puterii la
coerciþie ºi, mai ales, la constrângere fizicã, „forma ei cea mai frapantã“, în ciuda
nenumãratelor împrejurãri în care este utilizatã, ºi, de asemenea— în formularea
lui Weber, dezvoltatã de Wrong — al funcþiei duble pe care coerciþia o înde-
plineºte în raport cu puterea: acea de recurs ultim ºi de garanþie a ordinii instau-
rate. Astfel de distincþii realizate în cercetarea sociologicã ºi analitic-politicã a
ultimelor decenii, deopotrivã în privinþa intensiunii ºi în cea a extensiunii con-
ceptuale a puterii politice, reflectã nu doar convergenþa în efortul de a specifica,
chiar de a teoretiza, natura dualã — legitimã ºi coercitivã — a puterii politice, ci
ºi de a formula ºi rezolva „problema capitalã“ a puterii politice: anume natura
legãturii sau a conexiunii dintre legitimitate ºi coerciþie.

Coerciþie ºi legitimitate: legãturã, alianþã, interacþiune

Definiþia datã de Weber statului — deþinãtor al „monopolului coerciþiei fizice
legitime“ ºi „sursã unicã a «dreptului» la exercitarea constrângerii“ în condiþiile
modernitãþii politice — ºi aplicarea ei „unitãþilor politice“ complet instituþiona-
lizate, în care agenþi specializaþi sunt mandataþi sã exercite monopolul coerciþiei,
punea în mod implicit problema relaþionãrii coerciþiei ºi legitimitãþii la nivelul
puterii politice. Argumentul mandatãrii exercitãrii monopolului coerciþiei im-
plica, în sine, prin actul investirii politice, al „împuternicirii“, argumentul consti-
tuirii puterii politice legitime, instituþionalizate, a autoritãþii politice legitime.
Într-o formulare actualizatã, se poate afirma cã acest argument infirmã teza
ireductubilitãþii puterii politice la coerciþie, în favoarea tezei complementaritãþii
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(continuare) bunurilor materiale, contextul material cãruia îi corespunde ca aspect al dominaþiei proprietatea.
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componentelor sale. Deºi Weber acorda mai multã atenþie dimensiunii coerciþiei
în economia conceptului de putere politicã, relaþia implicatã de „încredinþarea“
exercitãrii monopolului coerciþiei puterii recunoscute ca legitime era enunþatã24
de el, nu ºi dezvoltatã. Spre deosebire de Weber, teoreticienii actuali ai puterii
politice, continuatori ai modelului conceptual weberian, au considerat relaþia
coerciþie-legitimitate ca fiind definitorie pentru identitatea conceptului de putere
politicã ºi au propus variante de teoretizare a ei. Pentru Chazel, de pildã, coer-
ciþia ºi legitimitatea constituie la nivelul puterii politice o legãturã definitã ca
„fenomen capital“, „chiar dacã se realizeazã în grade variate ºi prin mecanisme
variate în funcþie de regimurile politice“25. Argumentul acestei legãturi stabilite
prin mandat între polii puterii politice, confirmã, dupã Jean Baechler, caracterul
mixt al puterii politice26 ºi, deopotrivã, în perspectivã metodologicã, necesitatea
de a aborda puterea politicã printr-un efort de specificare a elementelor care, alã-
turi de coerciþie, intrã în alcãtuirea ei ºi se desfãºoarã prin intermediul unor ra-
porturi specifice.
Philippe Braud a formulat relaþia coerciþie-legitimitate ca „alianþã“ ce consti-

tuie nucleul însuºi al puterii politice sau „partea ei ireductibilã“. Fenomenul pu-
terii politice este astfel înþeles ca asociere „intimã a controlului coerciþiei... ºi a
mobilizãrii unui minim cvasiincomprehensibil de legitimitate“27. Dupã Braud, o
relaþie de putere exclusiv coercitivã este nu doar inconceptibilã, dar ºi intruva-
bilã. Exemplul cel mai relevant în acest sens îl constituie, în opinia sa, dictaturile
pur tehnice, fondate exclusiv pe violenþã, care sunt tot atât de efemere ºi excep-
þionale pe cât este exerciþiul direct al violenþei fizice ºi psihice pure în relaþiile
interindividuale. Braud trimite la constatarea „istoricã“ a faptului cã „uzurpatorii
legitimitãþii dinastice sau puciºtii care abolesc instituþiile democratice se aratã
zeloºi totuºi în a da o (pseudo-)justificare actelor lor, fondate pe un interes
superior (acela al Patriei, al Revoluþiei, al Maselor etc.); pe de altã parte, ei tind
permanent sã instaureze o nouã legalitate, altfel spus o nouã ordonare [rânduire]
juridicã. În alþi termeni, deþinãtorii coerciþiei vizeazã sã mobilizeze reprezentã-
rile sociale ale dominaþiei lor pentru a ataºa constrângerile pe care le pretind fon-
date pe valori etice ºi susceptibile de a fi amplu împãrtãºite“28. Preluând teza we-
berianã a „credinþei în legitimitate“ ca fundament al oricãrei dominaþii29, Braud
aºeazã legitimitatea într-un raport direct cu credinþele sociale admise într-un sis-
tem cultural dat. Prin intermediul acestor credinþe poate fi asiguratã „interiori-
zarea comenzii, dacã folosirea forþei care o garanteazã în ultimã instanþã poate
sã treacã drept legitimã în ochii unei pãrþi a populaþiei“30. Ca atare, „alianþa“
coerciþie-legitimtate are rolul de a facilita dominaþia, de aceea „dorinþa de a legi-
tima coerciþia socialã“ trebuie sã fie apreciatã atât din perspectiva celor ce exer-
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28 Ibidem.
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citã puterea (a dominatorilor), cât ºi din cea a celor ce sunt supuºi ei (a domina-
þilor). Prin intermediul unui argument dezvoltat pe larg de Dennis Wrong, Braud
specificã faptul cã pentru dominatori „legitimitatea minimalã“ are avantajul de a
evita ca dispoziþiile permanente spre revoltã ale supuºilor sã degenereze —
„când conjuncturile pot pãrea favorabile“ ºi în lipsa unui acord asupra procedu-
rilor de rezolvare a conflictelor sau asupra valorilor ce trebuie respectate. De
asemenea, „legitimitatea minimalã“ evitã pericolele ce þin de motivaþiile (de
fapt, de lipsa motivaþiei) membrilor aparatului coercitiv, de fidelitatea ºi disci-
plina lor, care trebuie stimulatã prin remuneraþii materiale, dar ºi prin gratificaþii
simbolice. Braud, pe urmele unei observaþii îndreptãþite a lui Wrong, subliniazã
cã pânã ºi „analiºtii cei mai machiavellici“ recunosc cã o autenticã convingere îi
animã adeseori pe cei mai brutali guvernanþi ºi cã ea le permite sã justifice
îndeosebi în proprii lor ochi pretenþia de a guverna“31. Ca urmare, dupã Braud,
nu poate fi afirmat alt fel de articulare a puterii politice decât în „punctul de legã-
turã“ care produce „comanda legitimã din punct de vedere social“. Autorul fran-
cez, puternic inspirat de Dennis Wrong32, aºa cum am subliniat deja, considerã
cã o perspectivã analiticã de abordare a puterii politice, înþeleasã ca „obiect al
ambivalenþei“ teamã-iubire, se dovedeºte fructuoasã în relevarea mecanismului
prin care puterea coercitivã se pretinde legitimã în încercarea de a suscita su-
punerea pe baza obligaþiei ºi, simultan, adeziunea voluntarã33. Pentru astfel de
contexte, conceptul de datorie, investitã cu valoare socialã, reflectã amestecul
„inextricabil, dupã proporþii eminamente schimbãtoare, al noþiunii de supunere
ºi a noþiunii de depãºire de sine“. În marginea analizei pe care o realizeazã con-
cepþiei lui Wrong asupra raportului coerciþie-legitimitate, Braud conchide ºi cã
existã un raport invers proporþional între gradul de „asigurare“ (coercitivã) a pu-
terii politice ºi exercitarea ei eficientã întrucât folosirea violenþei fizice consti-
tuie, aproape ca regulã, simptom de slãbiciune ºi mãrturie a eºecului. Condiþia
însãºi a ameninþãrii cu sau a folosirii constrângerii în cazul comenzii provenite
de la o autoritate legitimã — aceea de a constitui „un ultim recurs“ — stabileºte
o ierarhie între eficacitatea coerciþiei ºi eficacitatea autoritãþii legitime.
Formula „alianþei dintre coerciþie ºi legitimitate“ a lui Braud este apreciatã de

Chazel ca reprezentând o reluare, uºor amendatã, a formulãrii iniþiale a lui Wrong.
În ciuda „eleganþei sale“, expresia lui Braud „nu este cu totul satisfãcãtoare“ în-
trucât „implicã stabilitatea raporturilor dintre coerciþie ºi legitimitate, care nu e
întotdeauna prezentã, dupã cum trãdeazã probabil ºi unele reminiscenþe ale
viziunii instituþionaliste, multã vreme dominantã în Franþa; nu existã motive
pentru a privilegia a priori un caz tipic sau altul: în locul alianþei între coerciþie
ºi legitimitate, putem întâlni simple aliaje ce constituie doar o asociere fragilã a
celor douã. În plus, legitimitatea unei puteri politice, oricare ar fi ea, nu poate fi
socotitã ca definitiv stabilitã: ea trebuie întreþinutã ºi reînnoitã în mod constant
prin procesul de legitimare. De aceea este preferabil sã pãstrãm termenul — ºi
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noþiunea — de legitimare folosit de Wrong. Preferãm sã vorbim pur ºi simplu
despre combinarea coerciþiei ºi legitimitãrii, ºi a multiplelor sale forme ce va-
riazã o datã cu regimurile politice. La urma urmei, caracterul mixt al puterii poli-
tice este conferit de aceastã dinamicã combinatã ºi nu în mod obligatoriu armo-
nioasã“34. Formularea lui Braud ce induce, în principal, stabilitatea ºi nu dinami-
ca raporturilor dintre coerciþie ºi legitimitate, în ciuda caracterului sãu artificial,
poate fi consideratã ilustrativã pentru calitatea dezbaterilor actuale asupra cate-
goriilor puterii politice, pentru nivelul lor avansat de specializare ºi, în egalã mã-
surã, pentru maniera în care poate fi analizatã, preluatã ºi nuanþatã specific o
perspectivã novatoare.
Contribuþia lui Dennis Wrong la teoretizarea raportului coerciþie-legitimitate

a fost apreciatã drept una dintre cele mai importante în ultimele decenii, un „pas
semnificativ“ fãcut în direcþia soluþionãrii „problemei majore“ a conceptului de
putere politicã, „pas“ care s-a constituit chiar într-o perspectivã de referinþã
pentru alþi teoreticieni ai puterii politice ºi ai puterii în general. Abordarea lui
Wrong, impusã detaºat în peisajul lucrãrilor de specialitate prin ineditul interpre-
tãrilor sale psihosociale ºi phihanalitice, prezintã un minuþios demers analitic de
precizare conceptualã ºi terminologicã. Wrong a amendat conotaþia weberianã a
termenului Herrschaft, pe care a considerat-o neoperaþionalã în privinþa dis-
tincþiei autoritate coercitivã–autoritate legitimã, ca ºi echivalarea propusã de
Hannah Arendt între putere ºi autoritate legitimã35. Contrastul puternic în care
Arendt aºeazã puterea cu violenþa, fãrã a face distincþia între violenþã ºi amenin-
þarea cu violenþa, deplaseazã definiþia sa din analiza naturii sau a structurii rela-
þiei de putere ºi o direcþioneazã spre originile ei: amplul context social în care
apare ºi dispoziþiile premergãtoare sau stãrile de spirit ale actorilor ºi ale comu-
nitãþii cãreia îi aparþin. Dupã Wrong relaþia de comandã-supunere rãmâne dis-
tinctã de violenþã, relaþiile persuasive sau manipulative, chiar dacã ele sunt
bazate pe ameninþãri ºi teamã sau pe recunoaºterea mutualã a drepturilor ºi înda-
toririlor. Chiar dacã definiþiile sunt în mare mãsurã acceptate drept convenþii, în
problema autoritãþii Wrong considerã cã „un gânditor care doreºte sã accentueze
contrastul dintre supunerea motivatã de teama de pedeapsã sau de dorinþa de
recompensã, pe de o parte, ºi supunerea voluntarã determinatã de calitãþile „in-
trinsec“ sociale sau cele psihologice atribuite celui care dã comanda, pe de altã
parte, are libertatea de a rezerva cuvântul «autoritate», care a avut multã vreme
[accepþiunea] consensualitãþii simfonice, pentru cel din urmã sens ºi de a privi
coerciþia ºi convingerea (respectiv supunerea exactã prin ameninþare ºi prin
promisiunea de recompensã) ca forme separate de putere. Eu am ales în schimb
sã accentuez trãsãtura comunã a relaþiei comandã-supunere prin subsumarea lor
sub termenul generic de autoritate ºi apoi prin distingerea subtipurilor pe baza
motivaþiilor diferite de supunere“36. Subtipurile cuprind autoritatea coercitivã,
autoritatea prin convingere (inducement), autoritatea legitimã, autoritatea com-
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petentã ºi autoritatea personalã. PentruWrong autoritatea legitimã este acea rela-
þie de putere în care deþinãtorul puterii posedã dreptul recunoscut de a comanda
ºi subiectul puterii obligaþia recunoscutã de supunere. În cazul ei nu atât conþi-
nutul, cât sursa unei comenzi particulare o înzestreazã cu legitimitate ºi induce
dorinþa de supunere. Ca atare, pentruWrong autoritatea nu reprezintã, în maniera
lui Gerth ºi Mills, „puterea legitimã“ implicând supunerea voluntarã a subiec-
tului bazatã pe credinþa cã supunerea este datoria sa, ci „un caz special al puterii,
care rãmâne conceptul cel mai general“, ºi, aidoma ca pentru Lasswell ºi Kaplan,
„un caz special al influenþei, anume influenþa intenþionatã...“37.
La aceastã precizare Wrong adaugã faptul cã autoritatea legitimã presupune

norme împãrtãºite prin care sunt prescrise nu conþinuturile comenzilor, ci limitele
supunerii, indiferent de conþinutul comenzii. Ca urmare, majoritatea relaþiilor de
autoritate legitimã sunt de intensitate redusã, acþiunile de comandã care se si-
tueazã în afara limitelor recunoscute, chiar dacã acestea se pot dovedi imprecise
ºi ambigue, fiind definite ca ilegitime ºi, în consecinþã, atrãgâng nulitatea relaþiei
de autoritate. Wrong recunoaºte cã normele care constituie o relaþie de autoritare
legitimã nu sunt împãrtãºite exclusiv de cele douã pãrþi ale relaþiei, grupul mai
amplu sau comunitatea care le asumã, deºi neimplicat(ã) direct într-o relaþie de
autoritate legitimã particularã, oferind fundalul pentru o astfel de relaþie.
Autorul se raporteazã la definirea autoritãþii ca acord bazat pe consimþã-

mântul subiectului puterii, ce aparþine unor sociologi celebri, printre care ºi
Parsons, o definire pe care susþinãtorii ei o opun „puterii fruste“ sau puterii ba-
zate pe forþã. Dihotomia cuprinsã în definiþie este, dupã Wrong „pur ºi simplu
greºitã“ întrucât nu distinge între forþã ºi ameninþarea cu forþa (coerciþia) ºi încli-
nã problema de importanþã relativã a coerciþiei ºi consimþãmântului în societatea
umanã în favoarea celui din urmã întrucât efectele care por fi obþinute prin
aplicarea actualã a forþei sunt deosebit de negative ºi, evident, restricþionate. În
plus, identificarea autoritãþii cu acceptarea de cãtre subordonat a obligaþiei de
supunere înseamnã direcþionarea exageratã a atenþiei cãtre motivaþia ºi conºtiinþa
subordonatului în detrimentul accentului pus pe natura relaþiei comunicative —
aceea de comandã ºi supunere — dintre deþinãtorul puterii ºi subiectul ei38.
Pentru Wrong, aceastã definiþie nu clarificã problema constituirii autoritãþii ca
un caz special al puterii, anume puterea legitimã sau instituþionalizatã caracteri-
zatã de supunerea voluntarã a subiectului, ºi problema puterii definite drept ca-
pacitatea de a impune sancþiuni sau deposedãri. Între susþinãtorii acestei linii de
argumentare sunt situaþi Lasswell ºi Kaplan, Bierstedt, Gerth ºi Mills. Formu-
larea maximalã a vulnerabilitãþii acestei definiþii apare în ceea ce Wrong nu-
meºte în câteva rânduri în lucrare „paradox genuin“39, „paradox aparent“40, ana-
lizat de Bierstedt ºi Peter Blau ºi sintetizat prin ideea cã supunerea faþã de autori-
tatea legitimã este voluntarã sau „amplu privitã ca «voluntarã» ºi bazatã pe con-
simþãmânt mai curând decât pe coerciþie“41 ºi, totuºi, în acelaºi timp, este expri-
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matã (simþitã) ca obligatorie sau constrângãtoare prin contrast cu persuasiunea
sau „doar“ cu influenþa personalã. Pentru Wrong, soluþia stã în focalizarea defi-
niþiilor asupra naturii relaþiilor de putere ºi autoritate ºi nu asupra unui aspect al
lor — fie resursele deþinãtorului de putere, fie motivaþiile subiectului puterii —,
pentru a se evita polemica fãrã de sfârºit: coerciþie versus consimþãmânt42. Solu-
þia care explicã ºi rezolvã paradoxul, formulatã de Bierstedt ºi Blau ºi care „poate
fi cu greu îmbunãtãþitã“, se situeazã în afara „distincþiei convenþional definiþio-
nale dintre autoritate ca exerciþiu al puterii sancþionate normativ (sau «legitime»)
în contrast cu puterea bazatã pe coerciþie, convingere sau persuasiune“43.
Schematizatã, soluþia vizeazã condiþia voluntarã a acordului „din perspectiva

colectivitãþii subordonaþilor“ ºi pe cea constrângãtoare „din perspectiva mem-
brilor sãi individuali“. Ei îi sunt adaugate douã principale trãsãturi ale naturii
imperative sau constrângãtoare a autoritãþii legitime — prezente chiar ºi în viaþa
privatã sau în asocierile voluntare care au stabilitã o ierarhie a autoritãþii—, anume
faptul cã subordonatul se simte obligat sã se supunã chiar dacã este în dezacord
cu o anumitã comandã particularã ºi faptul cã el este conºtient de normele unei
„colectivitãþi mai mari“ care prescriu obedienþa ºi cu care ar fi în dezacord dacã
nu ºi-ar da consimþãmântul. Explicaþia lui Bierstedt asupra celor douã trãsãturi,
valorizatã de Wrong, vizeazã „calitatea de membru [care] poate fi voluntarã“ ºi
„acceptarea autoritãþii [care] este obligatorie“ ºi, de asemenea, faptul cã „grupul
mai amplu“ cãruia îi aparþin, deopotrivã, deþinãtorul de putere ºi subiectul pu-
terii, exercitã coerciþie psihicã asupra subiectului în forma „presiunii sociale“.
Aceastã soluþie este valorificatã în modul în care trateazã Wrong raportul dintre
coerciþie ºi legitimitate, ca „forme ale puterii“.
„Transformarea forþei în drept ºi a supunerii în datorie“, în expresia lui Rousseau,

presupune dobândirea de cãtre cei care câºtigã în luptã militarã calitatea de
deþinãtori ai puterii (în condiþiile în care cele mai multe state, încã din antichi-
tate, au fost create prin cucerire militarã) a legitimitãþii conducerii lor ºi validi-
tatea moralã a legilor ºi instituþiilor lor. Raþiunea acestei transformãri a coerciþiei
este nu lipsa de eficienþã a acestei forme a puterii, ci costurile ei ridicate: in-
vestiþii în instrumentele forþei, în organizaþiile însãrcinate sã le utilizeze, în
mijloacele de supraveghere a populaþiei ºi, în plus, riscul ca ostilitatea su-
biecþilor sã se transforme în violenþã. Din aceste motive, convertirea autoritãþii
coercitive în autoritate legitimã reprezintã un scop pentru orice ordine politicã
stabilã (dominaþie politicã stabilã), ea reprezentând pentru deþinãtorii de putere
posibilitatea de a extinde ºi diversifica formele de putere pe care le pot exercita
asupra subiecþilor puterii, posibilitatea de a „susþine solidaritatea necesarã pentru
a menþine cooperarea, care este esenþa ordinii sociale însãºi“44.
Wrong considerã cã în orice societate, cu excepþia stãrii de naturã hobbe-

siene, care este mai curând negarea societãþii, sunt prezente, deopotrivã, consen-
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sul ºi conflictul ºi, în consecinþã, „cea mai semnificativã ºi provocatoare pro-
blemã în legãturã cu ele, de fapt, are de-a face cu proporþiile în care ele coexistã
ºi se combinã ºi cu dinamica interacþiunii lor“45. Aceeaºi problemã se aplicã
coerciþiei ºi legitimitãþii într-o sferã mai limitatã a relaþiilor de putere. Dacã în
viaþa realã pot exista tipuri pure de autoritate coercitivã ºi de autoritate legitimã,
deºi nu existã societãþi pur consensuale sau societãþi pur conflictuale, elementele
coerciþiei ºi legitimitãþii „coexistã“, „interacþioneazã“ ºi sunt „întrepãtrunse“ în
relaþiile de putere particulare. Autorul Puterii recurge la limbajul machiavellian,
pentru a exprima amestecul de „teamã-iubire“ care variazã în relaþiile de putere
cele mai concrete, care constituie baza diferenþierii ºi a „compunerii volatilitãþii
lor distinctive în circumstanþe istorice în schimbare“.
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45 Ibidem, p. 92.


