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Resumé. La perspective analytique sur la liaison du pouvoir avec l’autorité,
montre ce phénomène anthropologique et psychologique, en tant que porté
toujours par un individu. Donc, sans tenir compte de régime, le pouvoir
politique est aussi personnel, d’une manière plus ou moins intense.
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Din perspectiva antropologiei politice (Georges Balandier), „puterea politicã
organizeazã dominaþia legitimã ºi subordonarea ºi creeazã o ierarhie care îi este
proprie“1. Viaþa umanã este pe de o parte mult prea restrânsã, iar pe de alta mult
prea destinsã în reþeaua determinãrilor ºi libertãþilor ca oamenii sã poatã trãi ca fraþii.

De aceea, poate ceea ce îi defineºte pe oameni cu adevãrat ca fiinþe sociale,
atât într-o „societate politicã“, cât ºi într-o „societate apoliticã“2, este raportul de
putere sau de autoritate ce se stabileºte între indivizi ºi „exprimã «oficial» (...)
mai ales o inegalitate fundamentalã: cea pe care stratificarea socialã ºi sistemul
claselor sociale o stabilesc între indivizi ºi între grupuri“3. Dar aceastã realitate
nu este dramaticã, deoarece, noteazã acelaºi autor: „O asemenea relaþie se im-
pune ca fapt — devenirea istoricã a societãþilor politice o pune în evidenþã — ºi
ca necesitate logicã — puterea rezultã din disimetriile care afecteazã raporturile
sociale, în vreme ce acestea creeazã diferenþierea necesarã funcþionãrii socie-
tãþii“4. Potrivit acestei diferenþieri sociale (care, în mãsura în care exprimã o
selecþie în funcþie de aptitudinile sau „darurile“ individului, este ºi naturalã),
teoretic, accesul la puterea politico-administrativã îl au elitele (cei „aleºi“, în or-
dine divinã sau umanã). Denumirea sociologicã de „clasã politicã“ datã indivi-
zilor care îi conduc pe ceilalþi oameni exprimã funcþia de guvernare sau direcþie
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a diferitelor domenii ale societãþii, dar dacã acestei denumiri îi asociem ºi
diferenþa specificã de „deþinãtoare a puterii“, aceasta din urmã trimite (în situaþia
pragmaticã datã), la dominaþie ºi, implicit, la supunere.

Dominant într-o societate poate fi nu numai omul politic, dar pot fi ºi
„lucruri“ (aparent neînsufleþite, dar puse în circulaþie de fiinþe vii care le dizolvã
în „spiritul timpului“) precum stilul, moda, gustul. Toate acestea însã se impun,
iar cei mai mulþi acceptã supunerea de bunãvoie (uneori ca cetãþeni care opteazã
pentru ea), deoarece, la origini, „paradigma“ este adusã în „lumea vieþii“ de o
autoritate (individualã sau colectivã). Corelaþia între putere ºi autoritate este ine-
vitabilã: deºi pot avea la un moment dat atât intensiuni, cât ºi extensiuni diferite
(de pildã, puterea trimite mai mult la domeniul politicului ºi religiosului, cel
puþin în limba românã, în timp ce autoritatea sugereazã mai curând juridicul,
eticul ºi epistemicul, culturalul) ele se întâlnesc în aceeaºi sferã a simbolicului ºi
psihologicului, în care un obiect nereceptat ºi neinterpretat este, practic, inexis-
tent. Autoritatea ºi puterea îºi încep scurta sau lunga existenþã din momentul în
care sunt resimþite ca atare de cei asupra cãrora se exercitã. Percepþia autoritãþii
ºi a puterii poate fi la fel de intensã la nivel individual, ca ºi la nivel colectiv.
Perspectiva filosofiei analitice (J.M. Bochenski) asupra fenomenului autoritãþii
ne ajutã ºi la descifrarea „kratofaniei“ în ipostaze politice concrete, reprezenta-
tive sau personale.

Dupã Bochenski, „în esenþã existã douã ontologii diferite ale grupului uman,
adicã ale societãþii: cea aristotelicã ºi cea hegelianã (e drept cã ambele au fost
dezvoltate unilateral de cãtre spirite mai puþin înzestrate pânã la consecinþele
cele mai absurde: marile ontologii ale lui Aristotel ºi Hegel bineînþeles cã nu
sunt responsabile pentru aceasta)“5.

În articolul „Puterea individului“6 mergeam de fapt (atribuind, dupã Alain
Renault, epocii moderne „atuul“ individualitãþii ca figurã a subiectului) pe calea
de mult deschisã de Aristotel (un autor de altfel foarte „modern“).

La Aristotel, citit de Bochenski, „individul este singurul ºi ultimul subiect în
societate. Desigur cã societatea nu este o ficþiune: existã în ea, în afarã de subiec-
tele (individuale) umane, ºi alte relaþii reale din pricina cãrora grupul este în
realitate mai mult decât suma indivizilor. Dar societatea nu poate fi în niciun caz
un purtãtor al autoritãþii, deoarece ea nu este subiect (adicã substanþã)“7.

Potrivit aceleiaºi lecturi, „Hegel crede cã grupul este un subiect adevãrat care
posedã chiar un spirit propriu, aºa-numitul spirit obiectiv. Hegel este atât de con-
vins de acest lucru, încât la el indivizii nu apar în ultimã instanþã decât ca «momente
dialectice», ca un fel de organe ale grupului. Privit din acest punct de vedere,
grupul poate fi un purtãtor al autoritãþii“8. Deºi Hegel nu merge atât de departe
încât sã considere cã spiritul obiectiv are conºtiinþã (ºi atunci spiritul obiectiv se
înrãdãcineazã în la fel de obiectivul „inconºtient colectiv“, sau este transportat
din afarã, de o instanþã a cãrei autoritate nu emanã din el însuºi, ci este transcen-
dentã?), el vede în „conºtiinþa individualã a conducãtorului societãþii, de pildã a
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bãrbatului de stat“ un foarte bun înlocuitor pentru conºtiinþa grupului. De aceea,
introduc deja ipoteza cã orice putere politicã este în felul ei ºi o putere personalã,
în funcþie de locul ierarhic al individului, fãrã ca aceasta sã implice neapãrat
dictatura. În propriul sistem, din creditarea unui grup cu o conºtiinþã personalã,
Hegel regizeazã o dramã: el „vede în faptul cã bãrbatul de stat trebuie sã-ºi îm-
prumute conºtiinþa sa individualã (subiectivã), foarte limitatã, spiritului social
incomparabil mai cuprinzãtor ºi cãruia niciodatã nu-i este adecvatã, o tragedie a
bãrbatului de stat“9. Tragedia cred cã vine, pe de o parte, din aceea cã împãrþitã,
rãspânditã astfel, conºtiinþa (admiþând cã este realã ºi altruistã) îºi reduce propriul
potenþial de libertate10 ºi creaþie personalã (ºi atunci conducãtorul devine erou
sau martir) sau din neînþelesul pe care îl poartã cu sine, printre contemporani,
orice conºtiinþã atunci când „aripile-i enorme nu-i lasã loc sã meargã“; sau,
dimpotrivã, din aceea cã liderul poate forþa (mai întâi prin propriul exemplu
„charismatic“, apoi prin mijloace coercitive)11 la un moment dat grupul sã accepte
o conºtiinþã de împrumut, care nu-l reprezintã. (Oricum, drama este „eternã“,
deoarece ºi în sistemele democratice, aºa cum arãtam în articolul „Puterea
individului“, împãrþirea puterilor în stat înseamnã, de fapt, diminuarea puterii.)

Viziunea lui Hegel, dupã cum bine o ºtim (ºi al cãrei „pericol“ totalitar l-a
sesizat ºi Mircea Eliade12), este confirmatã de unele secvenþe istorice ademocra-
tice, dar mai îndreptãþitã pare concepþia lui Aristotel (ceea ce face ºi mai stufoasã
problema puterii personale în ansamblul aceleia politice ºi-i ipostaziazã dimen-
siunea luminoasã sau tenebroasã) pentru care opteazã Bochenski: „Mie personal
mi se pare cã ontologia aristotelicã corespunde mai bine faptelor, chiar dacã ºi
ea îºi are punctele ei discutabile, ºi cã cea hegelianã atrage dupã sine consecinþe
foarte periculoase, de pildã subordonarea totalã a individului în raport cu grupul.
Hegel este în esenþã un comunist ontologic (s.m.) ºi nu este de mirare cã cei mai
mulþi comuniºti din sfera socialului se reclamã de la el“13. (Se poate arãta, cu
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Serge Moscovici, Traducere de Raluca Popescu ºi Radu Gârmacea, Polirom, 2002, p. 48. Aºa cum vom vedea,
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gândurile elaborate ale filosofului religiilor din tratatul „Mitul eternei reîntoarceri“.

13 J.M. Bochenski, op. cit., p. 33.



probe istorice, în aceeaºi ordine totalitaristã, cum „comunismul ontologic“ nu
este cu mult mai periculos decât anticomunismul patologic.)

Prin urmare, Bochenski adoptã perspectiva lui Aristotel ºi analizeazã com-
portamentul unui funcþionar sau acþiunile parlamentului pornind de la premisa cã
purtãtorul autoritãþii este individul. În analiza primului exemplu, izbindu-se de
paradoxul cã funcþionarul („El este pentru mine autoritatea nemijlocitã“14)
acþioneazã în numele legii, iar în spatele acesteia se aflã parlamentul, adicã un
grup de oameni, este introdusã distincþia între purtãtorul autoritãþii (individul) ºi
motivul pentru care acesta acþioneazã într-un anumit fel (faptul cã existã o
regulã). Distincþii ºi mai clare, care ne ajutã sã înþelegem structura autoritãþii,
apar prin examinarea parlamentului într-o situaþie datã, urmând aceeaºi logicã:
„A avut loc un scrutin. Majoritatea parlamentului a votat în favoarea legii. În
parlament existã însã un preºedinte. Acesta constatã majoritatea ºi declarã cã
legea a fost aprobatã. El — preºedintele, deci un individ — procedeazã aici con-
form unei reguli pe care el, precum ºi ceilalþi, au acceptat-o. Este o regulã
raþionalã care ºi-a dovedit eficienþa — dar o regulã nu poate fi o autoritate. Sigur,
preºedintele este în acest caz purtãtorul. Aceastã situaþie nu ne împiedicã
bineînþeles de a vorbi despre un grup, de exemplu despre parlament, ca despre
purtãtor. Trebuie doar sã fim conºtienþi de faptul cã ne folosim în acest caz de o
simplificare comodã deoarece, în ultimã analizã, orice purtãtor al autoritãþii este
întotdeauna un individ“.15

În ce mãsurã individul purtãtor de autoritate are ºi putere personalã? Înainte
de a confrunta achiziþiile terminologice de pânã aici („Purtãtorul autoritãþii este
un individ“), cu o viziune psihopoliticã, sã mai arãtãm cã definiþia autoritãþii în
general sunã astfel pentru Bochenski: „P este o autoritate pentru S în domeniul
D atunci când S recunoaºte în principiu drept adevãrat tot ce-i este comunicat de
cãtre P sub forma aserþiunii ºi face parte din domeniul D“16.

Dar, „în timp ce domeniul constituie o clasã de configuraþii ideale, atât purtã-
torul, cât ºi subiectul sunt indivizi reali. De aici urmeazã cã autoritatea este o
relaþie neunitarã sub aspect logic, ea instituindu-se între doi indivizi reali ºi o
clasã de configuraþii ideale (s.a.)“17.

Toate aceste remarci sunt fãcute însã într-un text ce are în vedere mai multe
tipuri de autoritate: autoritatea cunoscãtorului (epistemicã), autoritatea superio-
rului, autoritatea deonticã. „Oricum ar fi folosit acest cuvânt, el este întotdeauna
un cuvânt relativ, care desemneazã din principiu o relaþie“18. Dar de la bun în-
ceput reiese, dacã am înþeles bine, cã nu întotdeauna cei care se bucurã de autori-
tate ºi prestigiu sunt ºi aceia ale cãror calitãþi, merite ºi virtuþi personale „ontolo-
gice“ le-ar da dreptul la acest statut. Aceasta este de fapt un fel de „nedreptate
onticã“, deoarece acela în cauzã (autoritarul) este perceput astfel pur ºi simplu
pentru faptul cã aºa este el, de la naturã, impunãtor (ºi oarecum impostor, în au-
toritatea sa), chiar dacã ceilalþi ºtiu cã nu este cel mai bun cu putinþã în domeniu.
Bochenski exemplificã aceastã situaþie, comparând reacþia elevilor în faþa a doi
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profesori diferiþi atât prin autoritatea formalã de care se bucurã, cât ºi prin auto-
ritatea de fapt a fiecãruia: „Oricine cunoaºte fenomenul aºa-numitei «autoritãþi
personale». Îmi amintesc de doi dintre profesorii mei de liceu. Unul dintre ei —
sã-i spunem Adam — era mai degrabã mediocru din punct de vedere didactic ºi
ºtiinþific, celãlalt — Bruno — era un învãþat ºi un gânditor de excepþie (a devenit
profesor universitar). Adam avea însã o autoritate personalã foarte mare. Atunci
când intra în clasã, se fãcea imediat liniºte ºi toþi elevii îl ascultau cu atenþie. În
schimb, Bruno nu avea deloc autoritate. În timpul orelor sale jucam cãrþi,
vorbeam cu voce tare ºi nu-i acordam aproape nicio atenþie. (...) Se pune acum
problema: în cazul acesta autoritatea nu este — ºi anume într-un mod foarte clar
— o proprietate personalã, ceea ce avea Adam ºi îi lipsea lui Bruno? Se poate
vorbi ºi aici de o simplã relaþie? Nu este cumva vorba de anumite trãsãturi de
caracter, care sunt cu certitudine proprietãþi ale unui om? Acesta este dubiul“19.

Dinspre domeniul psihopoliticii, rãspunsul la aceastã întrebare este pozitiv.
Pentru a arãta cã indiferent de epocã dominaþia (chiar dacã diferã în funcþie de
sistemele de valori ºi credinþe adoptate) se bazeazã pe calitãþile personale,
Michel-Louis Rouquette se foloseºte de urmãtorul exemplu: „În termenii trãsã-
turilor personale a cãror distribuþie este independentã de istorie ºi admiþând cã
nu s-a produs o mutaþie a speciei, soldaþii francezi care au afost martorii dezas-
trului din 1940 nu erau diferiþi de cei care au rezistat la Verdun în 1916 sau de
cei mobilizaþi în condiþiile teribile ale anului II.“ Schimbate sunt reprezentãrile
„patriei“, „datoriei“, „înþelegerea colectivã a rolului ºi sensului politicii“20. De
aceea, dacã poate fi vorba de o schimbare, aceasta are drept cauzã istoria, „achi-
ziþiile grupului“, ºi nu opþiunile personale.

De asemenea, în acelaºi domeniu, problema autoritãþii personale, relevantã
îndeosebi în legãtura ei cu puterea politicã, poate fi „rezolvatã“, începând cu
epoca modernã (când legitimitatea se bazeazã pe sistemul electoral democratic),
prin intermediul noþiunii de „lider charismatic“ (cãci în epoca premodernã pu-
terea politicã ºi autoritatea personalã erau legitimate de principiul ereditar-mo-
narhic, sau de sacralitatea funcþiei).

Alexandre Dorna aratã cum „punctul de plecare“ al autoritãþii personale „este
situat în om“21. Dupã ce îl invocã pe Xenophon care, în Apologia lui Socrate,
afirma cã „ºeful este cel care ºtie sã comande, în virtutea autoritãþii câºtigate de
el, a calitãþilor, capacitãþii ºi demnitãþii sale“, iar „oamenii consimt sã se supunã
celor pe care îi considerã superiori“, acelaºi autor accentueazã cã aceste calitãþi
nu îi sunt suficiente omului autoritar pentru a comanda. Consimþãmântul mar-
cheazã o etapã evoluatã a înþelegerii puterii, bazatã pe forþã, cãci altfel „Istoria
oficialã a puterii mascheazã cu un aer de respectabilitate toate evenimentele
sordide care vegheazã la naºterea sa: conflicte sângeroase ºi fratricide, raporturi
brutale de forþe, pasiuni din dragoste ºi urã, nebunia oamenilor ºi utopiile gene-
roase, ulterior devenite ucigãtoare. Inventarea politicii rãspunde arbitrarului au-
toritãþii, legii junglei ºi abuzurilor tiranice ale puterii. Elaborarea «constituþiilor»
este rezultatul experienþei politice a popoarelor antice. Ea rãspunde unei necesi-
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tãþi duble: previziunea comportamentelor agresive ale aproapelui ºi delimitarea
libertãþii fiecãruia“22.

Aºadar consimþãmântul apare ca recunoaºtere a „liderului charismatic“ (eti-
mologic, „dãruit“, ale cãrui calitãþi sunt „date“), a purtãtorului autoritãþii, iar
„meritul sociologiei comprehensive, începând cu Weber“, remarcã A. Dorna,
constã în accentuarea aspectului psihologic al „autoritãþii charismatice“, al perso-
nalitãþii în raport cu ceilalþi. Puterea „liderului charismatic“, însoþitã de popula-
ritate ºi notorietate ºi întemeiatã în „har“, „stabileºte o uimitoare relaþie de
seducþie cu aproapele sãu“; el (liderul) „e ca un fel de Don Juan politic“, dar spre
deosebire de acesta „posedã luciditatea ºi pragmatismul urmãririi mizelor“.23

De ce place liderul charismatic mulþimii, maselor? Deoarece el „cumuleazã
calitãþi afective ºi cognitive, dar le pune în faþã pe primele, pentru a le disimula
mai bine pe celelalte“ ºi este totodatã „un revelator formidabil al adevãrurilor
ascunse“. Este vorba, în fapt, de „demistificarea realitãþii puterii“ realizatã cu
ajutorul „inteligenþei emoþionale“ (Goleman) proprie acestui lider a cãrui limbã
„e în contrast izbitor cu limba de lemn a profesioniºtilor politici“.24

„Liderul charismatic“ este totuºi un caz „simpatic“ ºi acceptabil de manifes-
tare a puterii personale (care uneori poate degenera în tiranie). Pânã la urmã (dupã
ce am stabilit cã autoritatea ºi puterea au întotdeauna ºi o laturã personalã, mai
mult sau mai puþin legatã de transcendental-kantiana putere a individului-subiect)
ajungem tot la criteriile ºi observaþiile bunului simþ: este puternicã acea persoanã
care îºi permite sã-i ignore pe ceilalþi, sau pe foarte mulþi dintre semeni; ale cãrei
manifestãri publice se impun prin propria autoritate ca acte de bunãvoinþã,
clemenþã ºi generozitate, ca „pogorãminte“, sau, indiferent de cauze ºi consecin-
þe, ca dreaptã judecatã, ca soluþie corectã la o problemã controversatã. ªi aceasta
numai dacã respectiva persoanã permite ca gesturile sã-i fie interpretate. Este
puternic acela a cãrui preajmã este râvnitã, visatã de contemporanii sãi. Sau
mãcar de o parte dintre ei. (Existã atâþia indivizi care îºi doresc aparent mica putere
personalã de a se afla pe lângã oameni de elitã: în mod gratuit, numai pentru de-
votaþi ºi visãtori; în mod interesat, pentru cei nestãpâniþi în dorinþa de a fi, la
rândul lor, influenþi. Mai existã totuºi ºi categoria celor „debolist“ (Vattimo) in-
teresaþi în a institui, cu ajutorul puterii, o „lume în care delicaþii dau tonul“ (Cioran).
Dar când ºtim cât de puþin dureazã o astfel de putere aici, pe Pãmânt, ne gândim
pentru cel ce se bucurã vremelnic de ea, cã i-ar fi fost mult mai bine, dacã nu o avea.

Sau dacã având-o, o distileazã în nobleþea gestului concesiv al mãreþului
stãpân faþã de slugile netrebnice, laºe, pline de defecte, dar dornice de emanci-
pare, libertate ºi progres! Cãci puterea, dincolo de faptul cã reprezintã un „pe-
ricol moral“, poate fi distilatã, din esenþa politicului, ºi livratã în produse mai
mult sau mai puþin acceptabile pe piaþa bunurilor simbolice. Iar omul politic, fie
ºi „nãscut“ pentru a guverna, domina, conduce, sau înzestrat cu un caracter a
cãrui dominantã este tendinþa de a acapara puterea personalã, pe mãsurã ce so-
cietatea îºi complicã formele de organizare în diverse sisteme, este mai mult
„fãcut“, construit prin intermediul mai multor „organisme“ decât acela propriu;
în care intrã aceia care îl iniþiazã, îl susþin, îl propulseazã, cât ºi aceia care îl aleg,
îl acceptã sau îl recunosc.
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22 Ibidem, p.16.
23 Ibidem, p. 22.
24 Ibidem, p. 23.


