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Abstract. Political crises, the crises of the legitimacy of power become
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some mechanisms by which political symbolism establish or contribute
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Despre sensul puterii legitime ºi criza acesteia

La o primã vedere, puterea este o noþiune a cãrei intensiune politicã instituitã
aproape ca un sinonim de mentalitatea modernã se subînþelege de la sine. Cu
toate acestea, în calitate de concept important al ºtiinþelor politice, puterea este
greu de definit — fapt remarcat, între alþii, de Michel Hastings care se întreabã
dacã „puterea politicã este [ea] de acelaºi fel?“ precum, de exemplu, puterea pã-
rinþilor asupra copiilor sau a profesorilor asupra elevilor1.

Iar întrebarea respectivã nu este atât de superfluã precum pare deoarece, aºa
cum arãta Ioan Petru Culianu în studiul „Religia ºi creºterea puterii“ existã o „di-
mensiune subiectivã“ a acestui fenomen exprimat printr-un cuvânt însoþit de obi-
cei de un adjectiv precum „civil“, „militar“, „economic“, „politic“ sau chiar „re-
ligios“. Or, tocmai acest sens subiectiv al unei puteri „experimentabilã de cãtre
un subiect“ permite depãºirea oricãrei „determinãri limitatoare“ (precum la Foucault,
care dincolo de fenomenologia „politicii pure“ vede puterea în orice relaþie so-
cialã) ºi definirea experimentãrii acesteia, indiferent de cultura în care se mani-
festã, drept „o modificare de stare internã suferitã de individ sau de colectivitate,
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printr-o investiþie de naturã variabilã“2. Pe lângã binecunoscutul sens de inspi-
raþie doctrinarã liberalã al puterii individului ca forþã subiectivã legitimatoare a
(auto)guvernãrii3, Culianu recunoaºte totodatã ºi natura asocialã a sensului su-
biectiv al acestei puteri strict individualizate „fiindcã este fondatã pe încãlcarea,
îngãduitã sau nu, a normelor sociale, cuprinzând ºi ierarhiile“4. Iar acest lucru se
întâmplã mai ales în societatea de azi (Culianu se referea, în 1981, când studiul
a apãrut în Italia, la societatea occidentalã, dar dupã primul deceniu al mileniului
trei putem extinde aceste observaþii ºi la societãþile postcomuniste), în care
„existã câþiva factori care au coborât într-un mod foarte periculos pragul de su-
portabilitate a normelor, factori care îºi au originea în multiplicarea nedefinitã a
normelor înseºi, în lipsa spaþiilor potrivite ºi tolerabile, din punct de vedere so-
cial, în care sã se cheltuiascã manifestãrile individuale de «putere» ºi, de aseme-
nea, în înmulþirea indivizilor înºiºi“5. Factorii pe care îi enumerã Culianu pot fi
consideraþi drept indici ai delegitimãrii unei puteri din ce în ce mai lipsitã de
„aura“ simbolicã datoritã cãreia a rezistat ºi poate chiar a strãlucit cândva, în is-
torie: „manipularea totalã a maselor prin mass-media, reificarea individului în
angrenajul de consum, sentimentul precaritãþii existenþiale într-o lume care a de-
venit un butoi cu pulbere gata sã sarã în aer în orice clipã, toate acestea fiind
agravate de neîncrederea crescândã ºi generalã în clasele politice ºi de stresul de-
mografic ameninþãtor. Mãcar în parte, descãtuºarea «puterii» în individ se pe-
trece prin participarea la experienþe de masã“6.

De aceea nu este lipsit de utilitate sã ne reîntoarcem la determinaþiile puterii
ºi mai întâi la sensul acesteia de „relaþie socialã“ ºi aici sã apelãm, împreunã cu
Hastings, la definiþia lui Max Weber potrivit cãreia „puterea este ºansa de a face
sã triumfe în sânul unei relaþii sociale propria voinþã, chiar în ciuda rezistenþelor;
puþin conteazã pe ce trebuie sã se sprijine aceastã ºansã“ (Économie et société,
1922)7. Definiþia interacþionistã este completatã cu formula lui Dahl a cãrei in-
terpretare ne poate conduce la concluzia cã în aspectul ei de practicã ºi acþiune
socialã, puterea este expresie ºi rezultat al comportamentului indivizilor aflaþi în
raporturi de dominaþie ºi supunere unul faþã de altul: „A exercitã o putere asupra
lui B în mãsura în care obþine de la B o acþiune pe care ultimul nu ar fi efectuat-o
altfel“8. De aici pot fi deduse extensiuni ale puterii, ºi anume consimþãmântul,
comanda ºi influenþa — fiecare dintre acestea anunþând sau anticipând specificul
puterii politice în comparaþie cu alte forme socio-culturale ale puterii. Dupã
Hastings, puterea politicã diferã de celelalte „puteri“ delimitate în planuri umane
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ºi extraumane prin aceea cã „nu este acordatã într-o manierã obiectivã“, ci „re-
zultã dintr-o acþiune de impunere ea însãºi contextualizatã, destinatã în a atribui
sau în a face recunoscut rolul de conducãtor. Un rege pe care nimeni nu-l mai
considerã rege nu mai exercitã nici un fel de putere“9. Ceea ce i se poate reproºa
acestei definiþii este tocmai insinuarea unei „macrosubiectivitãþi“ (ca medie a
subiectivitãþilor) la nivel colectiv, acolo unde subiectivitatea este legatã de in-
dividualitate. Or, intersubiectivitatea, ca rezultat al comunicãrii ºi deciziei mai
multor indivizi cu privire la o opþiune (aici politicã) asupra cãreia au cãzut de
acord, nu mai poate fi calificatã drept non-obiectivã.

În sinteza lui Hastings sunt consemnate, de asemenea, atât definiþii care su-
bliniazã scopul puterii politice de a asigura echilibrul social, cât ºi rolul fricii ca
sursã supremã a puterii. Astfel, potrivit lui Georges Balandier din Anthropologie
politique (1967), puterea are funcþia de a apãra societatea de propriile-i „slãbi-
ciuni ºi imperfecþiuni“ ºi, mai mult decât atât, ea rezultã „din necesitatea de a
lupta contra entropiei, care ameninþã cu dezordinea“. În fine, potrivit lui G.
Ferrero (Pouvoir. Les génies invisibles de la cité, 1988), „Virtutea puterii derivã
din grija pe care o au societãþile umane de a se proteja contra pericolelor care le
ameninþã. Puterea politicã, ca ºi magia, se prezintã ca o soluþie pentru a stãpâni
incontrolabilul. Teama sporeºte puterea“10.

Despre funcþia „magicã“ a puterii politice vorbesc, în istorie, toate simbo-
lurile asociate acesteia, începând cu sceptrul ºi coroana11 pânã la covorul roºu
aºternut la picioarele ºefilor de stat în anumite împrejurãri diplomatice. Iar so-
cietãþile umane conferã finalmente puterea politicã statului — ºi aceasta în ciuda
unor semne postmoderne ale „sfârºitului istoriei“ ºi ale unei lumi „apolitice“ în
teoria celor interesaþi de o subtilã guvernare absolutã, globalizatã. Mai precis,
dupã cum se ºtie, „o deleagã“, o recunosc ºi prin aceasta o legitimeazã într-un
fel sau altul, atât potrivit unor proceduri tehnice din ce în ce mai complicate pe
mãsura sporirii aparatului birocratic ºi a evoluþiei mijloacelor logistice, cât ºi
într-un mod tacit, interiorizat, datorat unor arhetipuri care dãinuie în mentalitatea
colectivã din cele mai vechi timpuri. Dar, pe de altã parte, dintr-un acord semnat
în principiu de bunãvoie de participanþi, „siliþi“ doar de failibilitatea lor de per-
soane singulare care numai reunite într-un corp comun se pot apãra de diverse
primejdii12, statul a ajuns, dupã cum s-a remarcat în literatura politicã ºi dupã
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cum o subliniazã relativ recent Jean Grujel, „un instrument de dominaþie so-
cialã“. ªi, mai mult, „toate statele, indiferent dacã sunt sau nu «democratice»,
deþin în nucleul lor capacitatea de coerciþie ºi violenþã“13. Iar coerciþia ºi violenþa
statului sunt resimþite — din diverse motive — ca legitime, inclusiv în demo-
craþii. Dacã „afirmarea statului din punct de vedere istoric este asociatã cu capa-
citatea tot mai mare a indivizilor ºi grupurilor de a-i forþa pe alþii sã le recu-
noascã puterea“, aceasta nu apare ca o stare maladivã a cãrei evoluþie trebuie sto-
patã, ci dimpotrivã: „Violenþa asociatã statelor democratice este (de obicei) le-
gitimã în ochii cetãþenilor“. ªi aceasta fiindcã, spre deosebire de violenþa statului
autoritar, ea „este o violenþã de ultimã instanþã, cel puþin în termenii utilizãrii
sale împotriva propriilor cetãþeni“, ceea ce o situeazã într-un plan „simbolic“ ºi
în comparaþia cu statele nedemocratice care „depind de o serie de tehnici de con-
ducere, inclusiv folosirea forþei brute, manipularea prin fricã, marginalizarea disi-
denþilor, crearea apatiei sau mobilizarea forþatã ºi spãlarea creierului populaþiei“14.
În plus, spre deosebire de acestea din urmã „statele democratice tind sã conducã
prin structuri ierarhice care combinã puterea legitimã, persuasiunea ºi demo-
craþia cu un sentiment de distanþare sau mediere între administraþie ºi populaþie“.
Cum în democraþii, datoritã structurilor birocratice, puterea se îndepãrteazã de
centru, caracteristice acestora le sunt ºi „sursele multiple ale autoritãþii ºi pro-
cesului decizional“. ªi acesta este un aspect pozitiv al vieþii politice, deoarece
astfel „guvernele democraþiilor sunt îngrãdite de agenþii concurente, de poli ai
cunoaºterii ºi de existenþa unor competitori la putere“, iar „legitimarea gu-
vernelor democratice se fundamenteazã pe faptul cã ele pot emite în mod plau-
zibil pretenþia de a fi reprezentative ºi responsabile faþã de populaþie“. Teoretic,
faptul cã statele democratice pot fi trase la rãspundere, le ipostaziazã pe acestea
în simboluri ale unei forme instituþionale aflate în slujba populaþiei ºi ale repre-
zentativitãþii dar, „în realitate, nici un stat nu este cu totul democratic“15.

Cu toate acestea, lumea modernã a privilegiat modelul hegelian al puterii po-
litice a statului care ar fi „singurul depozitar al interesului universal, arbitrul con-
flictelor ºi modul de organizare necesar ºi legitim al existenþei sociale, [el] impu-
nându-se ca o «totalitate» în care fiecare individ este chemat sã se mistuie“16.
Potrivit observaþiei lui Olivier Nay, „chiar dacã este ostil oricãrui tip de abso-
lutism (monarhic sau democratic) ºi face apel la Raþiunea universalã ca o ga-
ranþie împotriva ameninþãrii universale a puterii, Hegel deschide astfel calea in-
terpretãrilor politice, justificând dreptul statului de a reprezenta interesul general
ºi a domina interesele particulare“.17

Toate aceste noþiuni care exprimã deopotrivã exercitarea autoritãþii ºi supu-
nerea — dominaþie politicã ºi violenþã, stat, reprezentativitate — ºi care sunt
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asociate puterii permit o înþelegere adecvatã a noþiunilor de legitimitate ºi le-
gitimare. Cum „orice raport veritabil de dominaþie comportã un minimum de vo-
inþã de a te supune“ (Max Weber), acest fenomen se bazeazã pe consimþãmântul
dominaþilor. Iar consimþãmântul este dat de regulã acelora care reprezintã pentru
dominat o „putere justã“. Astfel, legitimitatea poate fi definitã, aºa cum a fãcut-o
Hastings drept „adecvare între o instituþie ºi o credinþã consideratã drept supe-
rioarã“, de unde reiese cã aceasta reprezintã ceva mai mult decât legalitatea, „ca-
re este pur ºi simplu conformitatea cu legea“18. Or, capacitatea umanã de a avea
o credinþã ºi de a se încredinþa unui principiu considerat superior reprezintã re-
zultatul unui exersãri milenare în domenul simbolicului.

Aceastã întemeiere psiho-antropologicã a recunoaºterii puterii politice19 se
regãseºte ºi la nivelul celor trei tipuri ideale weberiene de dominaþie legitimã.
Astfel, dominaþia tradiþionalã se bazeazã pe credinþa în intangibilitatea nor-
melor cutumiare ºi a tradiþiilor ancestrale, figura centralã în acest caz fiind mo-
narhul ereditar, eventual de drept divin cãruia însãºi descendenþa îi conferã legi-
timitate. Dominaþia charismaticã este realizatã graþie „calitãþilor extraordinare
ale unui conducãtor“, magnetismului sãu, atracþiei ºi chiar „seducþiei“ pe care o
exercitã asupra maselor, alegãtorilor, cetãþenilor, fascinaþi de eroismul sau în-
fãþiºarea maiestuoasã, nobilã sau spiritualitatea pe care o degajã prezenþa per-
soanei liderului cãruia i se încredinþeazã de bunã voie toate speranþele comu-
nitare, mergând de la cele economice, etice ºi sociale, pânã la cele politice. Se
pare cã în complicata fire umanã („politicã“, încã din antichitate) stã mai curând
atracþia cãtre idealuri nobile, decât tentaþia marginalã de a trage în jos ºi a
uniformiza, de a-i pune în rând cu oricare altul pe cei strãluciþi. Mai mult, este
în firea divinã a omului sã nãdãjduiascã într-un „ales“ care sã-i schimbe soarta,
sau sã-i restituie o condiþie (terestrã sau chiar celestã) pierdutã. Un fel de „prin-
cipiu al cerului“ (Alexander Baumgarten) funcþioneazã ºi la nivelul opþiunilor
persoanelor umane sau indivizilor liberi pentru un conducãtor bun. ªi aceastã
credinþã înrãdãcinatã simbolic în figura Salvatorului, a Mântuitorului îi conferã
conducãtorului „providenþial“ legitimitate cel puþin pentru o vreme. Pânã la
urmã ceea ce conferã deplina legitimitate sunt faptele conducãtorilor20, dar în
cele mai multe cazuri recunoaºterea este postumã, când figura charismaticã intrã
în circuitul ambiguitãþilor demagogice ale cultului eroului, despre a cãrui încãr-
cãturã simbolicã s-au scris pagini memorabile în mitanaliza modernã. Pentru a
reveni, relaþia în care se aflã supuºii (dacã pãstrãm tipologia dominaþiei) cu con-
ducãtorul înzestrat cu virtuþi eroice (Hastings se opreºte la De Gaulle,
Khomeyni, Hitler) „mobilizeazã fluxuri afective importante (dorinþã, dragoste)“,
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iar „autoritatea charismaticã (...) intervine în primul rând în perioade de crizã, de
rupturã sau de revoluþie. Ea suspendã, de fapt, cursul normal al instituþiilor“21 ºi
se construieºte prin strategii de comunicare eficace. Al treilea tip ideal weberian,
dominaþia legal-raþionalã reprezintã, dupã Hastings, o „formã de legitimitate
(...) emblematicã pentru modernitatea politicã“. Chiar ºi în acest caz, dupã cum
remarca Tom R. Tyler, funcþioneazã „credinþa în legalitatea normelor juridice în
vigorare“ ºi în faptul cã „guvernanþii se supun dreptului, verdictului sufragiului
universal“ realizând statul birocratic modern occidental care pentru Weber „este
forma principalã a autoritãþii legal raþionale“22. Încãrcãtura simbolicã a primelor
douã forme de dominaþie înregistrate de Weber este evidentã. Sã ne amintim nu-
mai doi autori care au tratat ºi acest aspect, precum Georges Duby sau Raoul
Girardet. Analizând „schema triunghiului pe care, în spiritul episcopului anului
o mie“ (este vorba despre Adalberon de Laon) s-a construit paradigma societãþii
— „una ºi împãrþitã în trei ca divinitatea care a creat-o ºi care o va judeca, în sâ-
nul cãreia schimbul serviciilor reciproce aduce la unanimitate diversitatea acþiu-
nilor omeneºti“ — Georges Duby constatã cã aceasta „nu este deosebitã, de fapt,
de schema triunghiularã care, sub domnia lui Henric al IV-lea, a slujit la fon-
darea pe o simbolicã pe care primele progrese ale ºtiinþelor umane nu a întârziat
sã o incrimineze, a teoriei aservirii poporului constrâns sã se plece sub jugul mo-
narhiei absolute, ºi exact de aceastã schemã triunghiularã“. Cum „treizeci, pa-
truzeci de generaþii succesive au imaginat perfecþiunea socialã sub forma tri-
funcþionalitãþii“ istoricul francez al mentalitãþilor considerã cã reprezentarea res-
pectivã este o structurã, ºi anume o „structurã încastratã în alta, mai profundã,
mai amplã, învãluitoare“, de vreme ce modelul trifuncþional este situat în lu-
crãrile lui George Dumezil la baza gândirii popoarelor indo-europene: „Între
cele trei funcþii prezente în atâtea texte adunate cu rãbdare de la Ind pânã la Ir-
landa, prima, care enunþã, în numele cerului, rânduiala, legea, ceea ce þine de or-
dine; cea de a doua, brutalã, vehementã, care obligã la ascultare; în sfârºit, cea
de a treia, privind fecunditatea, sãnãtatea, abundenþa, plãcerea, la a cãror îm-
plinire duc «exerciþiile de pace» despre care vorbeºte Charles Loyseau — ºi, pe
de altã parte, cele trei «ordine» ale aceluiaºi Loyseau, cele trei «cãi» ale lui M.
de Torquat, preoþii, rãzboinicii ºi þãranii episcopului de Cambrai ºi ai celui de
Laon, relaþia este evidentã“23.

Cât priveºte dominaþia carismaticã, regãsim exemple relevante în lucrarea lui
Girardet consacratã miturilor ºi mitologiilor politice, cum ar fi „chemarea Sal-
vatorului“ din Franþa secolelor al XIX-lea ºi al XX-lea. Filosoful francez sur-
prinde legãturile acestui fenomen cu „vicisitudinile istorice politice naþionale“,
cum ar fi „blocaje instituþionale, respingerea în totalitate a unei personalitãþi gu-
vernamentale pe drept sau pe nedrept discreditatã, prãbuºirea financiarã, dezor-
dinea interioarã, ameninþarea strãinã, dezastrul militar“ — toate acestea fiind co-
respunzãtoare crizei de legitimitate, termen apreciat drept dificil, „cãruia nu-i
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putem trece cu vederea — cel puþin la nivelul teoretic al definiþiilor — încãr-
cãtura sa de ambiguitate, echivocul, contradicþiile“24.

Referitor la al treilea tip ideal de dominaþie, putem face o analogie cu tradiþia
metaforei „lumii ca scenã“ despre care Luc Boltanski aratã cã a suferit o
deplasare începând cu secolul XX: „ea nu mai este centratã doar pe actor, pentru
a denunþa ipocrizia lumii sau pentru a fonda într-o antropologie reprezentarea
politicã, nici asupra scenei spectacolului lumii, ea se leagã acum de spectatorul
care observã. O proprietate importantã a spectatorului, în metafora politicã ºi so-
cialã, este capacitatea pe care o are de a vedea fãrã a fi vãzut“25 — ceea ce este
echivalent cu „puterea“ individului anonim care legitimeazã pur ºi simplu prin
prezenþa lui la „spectacol“, prin faptul cã se prezintã sau nu la alegeri, de exemplu.

De la theatrum mundi revenind la „erodarea legitimitãþii“, Hastings remarcã
faptul cã aceasta nu a fost niciodatã acordatã o datã pentru totdeauna. De regulã
crizele politice majore pun în discuþie în primul rând problema legitimitãþii unui
regim. Resursele de legitimare se consumã pe mãsurã ce se uzeazã prestigiul
anumitor lideri, demonetizaþi ca urmare a expirãrii „timpului“ lor sau ca urmare
a erorilor comise care intrã în conflict cu sistemul de valori împãrtãºit de susþi-
nãtori. Decepþia generalã sporeºte contestaþiile sau indiferenþa susþinãtorilor.
„Momentul de crizã oferã ocazia de a propune o nouã concepþie a legitimitãþii,
de a redefini valorile ºi credinþele“. Ca exemplu delegitimator sunt date eveni-
mentele din mai 1968: „Dezacordul s-a produs între, pe de o parte, discursul ºi
actele de guvernare ºi, pe de altã parte, aspiraþiile ºi proiectele manifestanþilor.
În timp ce resursele legitimatoare ale gaullismului ce îmbãtrânea, pãreau brutal
desuete, sloganele de stradã constituiau profiturile unei noi legitimitãþi politice
fondate pe valori hedoniste ºi eliberatoare“26.

Criza politicã, criza legitimitãþii puterii apar atunci când cetãþenii nu mai cred
în simbolurile care dãdeau sens unui regim — ºi acesta nu este neapãrat un lucru
rãu. Atunci când ei nu mai cred în simboluri profane ºi în ceea ce le spun „preoþii
simbolisticii politice“ (Lucien Sfez), ci se mulþumesc sã mai recunoascã, even-
tual, doar adevãrurile „pãrinþilor“ simbolisticii politice. „Fiind trecere de la o
stare sigurã la una a tulburãrilor sau spaimelor, de la adeziune la alienare“ criza
de legitimitate, dupã cum remarcã Girardet, apare atât la nivel individual, cât ºi
la nivel colectiv. Asemenea lui Pierre Rosanvallon27, Girardet considerã cã „în
nici o societate politicã puterea nu poate fi definitã ca o entitate abstractã, ca un
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principiu conceptual ce þine doar de formularea sa juridicã“, ci presupune „o
anumitã formã de angajare sau de participare personalã, un minimum de dis-
ponibilitate, de încredere, de respect, de supunere voluntarã“, drept pentru care
„rupturile decisive se produc în profunzimea mentalitãþilor ºi a sufletelor“.
Astfel, „în condiþiile unei vacuitãþi afective ºi morale care, de fapt, însoþeºte
orice crizã de legitimitate“28, un fel de renaºtere sau reformã, cu o simbolisticã
a legitimãrii reînnoitã, apare drept necesarã.

Utilitatea politicã a simbolismului sau resemnificarea politicã
a discursului mitico-simbolic

La data redactãrii celebrei sale cãrþi Symboles fondamentaux de la science
sacrée (scrisã în anii ’40 ºi apãrutã postum, în 1962) René Guénon se întreba „de
ce existã atâta ostilitate, mai mult sau mai puþin mãrturisitã, faþã de simbo-
lism?“29. ªi tot el îºi explica atitudinea antisimbolicã a celor aflaþi într-o „stare
de veghe“ negatoare a sistemelor de valori ancestrale prin aceea cã „în simbo-
lism se aflã un mod de expresie devenit în întregime strãin mentalitãþii moderne
ºi pentru cã omul este, în mod natural, înclinat sã se teamã de ceea ce nu în-
þelege“30. Dar putem remarca faptul cã aceastã stare de lucruri, aceastã ignoranþã
voitã pânã la un punct a fost din plin exploatatã de politicienii care, dacã nu prin
mijloace proprii, cel puþin prin sfãtuitorii lor, ºtiu foarte bine cã „simbolismul
este mijlocul cel mai bine adaptat transmiterii adevãrurilor de ordin superior, re-
ligioase ºi metafizice, adicã a tot ceea ce respinge sau neglijeazã spiritul mo-
dern“31 ºi, prin urmare, asociindu-le puterii pe care o deþin sau pur ºi simplu pro-
priei persoane, ei gãsesc o cale sigurã de a se impune ºi de a câºtiga legitimitate.

Lucien Sfez susþine cã „politicul aparþine domeniului simbolisticii“ ºi, în
consecinþã, „enunþarea regulilor ºi manifestãrilor simbolisticii politice înseamnã,
în aceeaºi mãsurã, definirea domeniilor politicului, a frontierelor ºi a variaþiilor
sale. Cãci politicul þine numai de legitimitate, adicã de credinþe ºi memorii va-
lidate, altfel spus, de simboluri“32. Iar acest lucru este posibil tocmai datoritã
funcþiile simbolisticii politice, care întreþine în societate raporturile inegale între
dominanþi ºi dominaþi, între conducãtori ºi conduºi, cu mai multã eficienþã decât
forþa brutã, poliþie sau armatã: „principalul instrument de coeziune, cel mai efi-
cace pe o perioadã lungã ºi cel mai puþin costisitor, cãci el se hrãneºte din inepui-
zabilele resurse ale memoriei popoarelor, constã în simbolistica politicã“33. În
ciuda „laicizãrii puterii simbolice“, dupã Lucien Sfez „politica simbolului, acum
ca ºi altãdatã, instaleazã o întreagã organizaþie ale cãrei mecanisme complexe nu
ne pot înºela. Însãºi maºina simbolicã funcþioneazã întotdeauna în acelaºi
mod“34. Dacã autorul mai sus citat se întreabã totuºi „Ce diferenþã este între prefect
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ºi intendent? Între raportorul Consiliului de Stat ºi jurisconsultul de altãdatã?
Între marele trimis al Regelui Soare ºi ministrul Afacerilor Externe?“ este numai
pentru a putea demonstra cã nu existã o deosebire de esenþã între diferitele forme
istorice de autoritate sau reprezentativitate ºi, mai mult, cã „preluarea puterii de-
mocratice face din fiecare grupare, din fiecare asociaþie ºi aproape din fiecare ce-
tãþean un «reprezentant» al acelei puteri, un deþinãtor de putere simbolicã“35.

O diferenþã de expresie totuºi existã, atât de ordin temporal, cât ºi spaþial, cel
puþin faþã de alte culturi, cum ar fi aceea africanã (mai precis din Uganda), cer-
cetatã de antropologul Georges Balandier. Acolo „Suveranii sunt rudele, omo-
logii sau mijlocitorii zeilor. Unitatea atributelor puterii ºi sacrului dezvãluie le-
gãtura care a existat întotdeauna între ele ºi pe care istoria slãbit-o, fãrã a o rupe
totuºi. Lucrãrile istoricilor ºi antropologilor evidenþiazã aceastã relaþie indes-
tructibilã ce se impune cu forþa evidenþei, din clipa în care ei analizeazã puterile
superioare legate de persoana regalã, ritualul ºi ceremonialul de investiturã, pro-
cedeele care pãstreazã distanþa între rege ºi supuºii sãi ºi, în sfârºit, expresia legi-
timitãþii. Totuºi, momentul începuturilor, clipa când regalitatea apare din magie
ºi religie exprimã cel mai bine aceastã relaþie, pe calea indirectã a unei mitologii
ce constituie singura «relatare» a evenimentelor ºi afirmã dubla dependenþã a oa-
menilor, cea instauratã de zei ºi de regi. Sacralitatea puterii se afirmã ºi în ra-
portul dintre supus ºi suveran: o veneraþie sau o obedienþã totalã pe care raþiunea
nu le justificã, o teamã de nesupunere având caracterul unui sacrilegiu“36.

Nu este mai puþin adevãrat (la nivelul reprezentãrilor ºi al imaginarului) cã la
nivel psihic funcþioneazã anumite „structuri antropologice ale imaginarului“
(Gilbert Durand), un fel de categorii kantiene interne ale puterii (la care se re-
ferea ºi Culianu, dupã cum am arãtat). La aceastã interpretare ne poate conduce
opinia lui Paul Valéry, consemnatã de Balandier, potrivit cãreia „politicul ac-
þioneazã asupra oamenilor într-un mod care aminteºte «cauzele naturale»; ei îl
suportã aºa cum suportã «capriciile cerului, mãrii, scoarþei terestre» (Regards
sur le monde actuel). Aceastã analogie sugereazã distanþa la care se aflã puterea
— în afara ºi deasupra societãþii — ºi capacitatea sa de constrângere“37. Dar ele
sugereazã totodatã, putem adãuga, ºi elementele-simbol ale „ontologiilor presis-
tematice“ (Mircea Eliade), ale elementelor cu care la începuturi imaginarul u-
man „alcãtuia“ lumea, tocmai fiindcã forþa lor intrinsecã era ceva de ordin su-
perior, incontestabil. ªi tot aºa cum profanul era de neconceput în afara sacrului,
„strategia puterii ºi strategia sacrului“ erau strâns legate una de alta. Dacã pentru
Eliade sacrul este un element în structura conºtiinþei umane, pentru Balandier
pur ºi simplu „sacrul reprezintã una dintre dimensiunile domeniului politic“. Drept
pentru care, „religia poate fi un instrument al puterii, o garanþie a legitimitãþii
sale, unul din mijloacele utilizate în cadrul competiþiilor politice“. Pentru a susþine
aceastã afirmaþie Balandier aduce drept argument lucrarea consacratã religiei
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populaþiei lugbara din Uganda de J. Middelton care „analizeazã, în esenþã, raportul
«ritualului» cu «autoritatea»“ ºi „evidenþizã cã structurile rituale ºi structurile de
autoritate sunt strâns legate, cã dinamismele lor respective sunt în corelaþie“38.

Potrivit opiniei lui Sfez, ºi astãzi diferitele partide politice, cum ar fi liberalii,
„lucreazã pe versantul imaginar al politicii simbolice“, începând „de la o nouã
politicã a locuinþelor“, la „o reformã a îmvãþãmântului superior“, „de la politica
culturalã numitã ºi «patrimoniu» la reforma adiministrativã ºi pânã la descen-
tralizare, întotdeauna pregãtitã, anunþatã chiar ºi invocatã pânã la epuizare, dar
pe care guvernarea Mitterand-Defferre o va realiza“39.

O perspectivã socio-antropologicã a epocii contemporane îi permite lui Pierre
Bouvier, prin intermediul conceptelor de rit ºi „ritualizare“ sã prezinte „so-
cietatea noastrã“ care „de douã sau trei secole (…) funcþioneazã pe ideea cã ea
este în evoluþie, cã se aflã într-o dinamicã ce o opune societãþilor tradiþionale“40

drept una care, dincolo de comportamentele reflectând dorinþa de transformare
ºi chiar „mutaþia“ socio-umanã ºi politicã, este încã tributarã unei mentalitãþi
care concepe întemeierea în ordine simbolicã: „Aceste diferite elemente conduc
la ideea problemei bazelor care dãdeau o legitimitate societãþilor noastre. Se
poate vorbi de mitologie? Mitul este o naraþiune fondatoare. Convingerile
noastre, sau cel puþin cele pe care le aveam nu cu mult timp în urmã, nu þin ele
de mitologie, în sensul cã azi am fi confruntaþi cu dificultãþile unei naraþiuni fon-
datoare instalatã în Renaºtere ºi dezvoltatã începând cu secolul Luminilor? E ne-
voie sã renunþãm la idealurile bãrbaþilor ºi femeilor, moºtenite din Evul Mediu,
ieºind de sub incidenþa situaþiilor ce prevalau înainte, pentru a ne angaja într-o
perspectivã eliberatoare, cea a libertãþii, a fericirii, a Umanitãþii, baza Progre-
sului ºi a Drepturilor Omului“41.

Dacã lumea tradiþionalã mai veche sau mai nouã în plan politic nu putea trãi
în afara cadrelor unei mentalitãþi potrivit cãreia ritul desemneazã o practicã prin
care se actualizeazã periodic un mit, iar mitul reprezintã o „dramatizare a sim-
bolului“42, „astãzi, acest mod de a privi lucrurile nu mai pare pertinent. Ne pu-
tem întreba dacã ceea ce se considerase a fi elemente inevitabile, susþinute de is-
torie, dacã aceastã înaintare continuã nu era unul din miturile noastre fonda-
toare? Nu era, oare, o relatare ce þine azi mai mult de domeniul miticului decât
al realului? La început, ea a constituit unul din fundamentele gândirii, dar azi s-ar
pãrea cã e oprire prelungitã sau chiar regres. Ce structureazã, în zilele noastre,
prezentul?“43. Dupã pãrerea lui Bouvier, acest lucru e realizat mai curând de
„«ansamblurile populaþionale coerente» în locuri precise, cu practici ºi valori
specifice, decât de marile ideologii ce strãbat spaþiul social sau aceastã iluzie a
dezvoltãrii“, ceea ce îi permite sã specifice cã vede în pagubele provocate de
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progres despre care se vorbeºte de la începutul anilor 1980, „pagube ideologice,
pagube umane, totul pus în relaþie cu perspectivele mondializãrii ºi ale gândirii
unice“44. Bouvier subliniazã astfel tragedia unei lumi în care noþiuni abstracte
precum „umanitate“, „progres“, „drepturile omului“ au luat locul unor simboluri
concrete ce „deschideau posibilitãþi de concepþie cu adevãrat nelimitate“, dupã
cum demonstreazã Guénon, inclusiv aceea a libertãþilor spirituale în cadrul unor
regimuri politice ilegitime (dupã cum au arãtat-o gânditori români precum
Eliade, Noica, Steinhardt), „în timp ce limbajul, cu semnificaþii mai definite ºi
mai încremenite, pune mereu în faþa înþelegerii graniþe mai mult sau mai puþin
înguste“45. Ceea ce nu înseamnã cã „forma simbolicã nu este bunã decât pentru
vulg“, ci mai curând „aceasta este bunã în mod egal pentru toþi, pentru cã îl ajutã
pe fiecare sã înþeleagã, mai mult sau mai puþin profund, adevãrul pe care îl re-
prezintã, conform propriilor posibilitãþi intelectuale“, iar „adevãrurile cele mai
înalte, imposibil de comunicat ori transmis prin orice alt mijloc, devin comunicabile
sau transmisibile pâna la un anumit punct atunci când sunt, dacã se poate spune
aºa, încorporate în simboluri care, fãrã îndoialã, le vor disimula pentru mulþi, dar
care le vor manifesta în toatã strãlucirea ochilor celor ce ºtiu sã vadã“46.

Întrebarea legatã de locul acordat simbolicului în istorie este, dupã Jean-
Pierre Daviet, vastã precum istoria universalã însãºi, iar rãspunsurile aratã sim-
bioza dintre impunerea puterii la nivel politic ºi dãinuirea ei în memoria co-
lectivã prin simbolurile care o reprezintã. Astfel, „existã o simbolicã a puterii, de
la piramidele din Egipt la însemnele suveranului (coroanã, sceptru, spadã, mâna
cu trei degete din vârful sceptrului, pinteni), fãrã sã omitem palatul Versailles,
turnul cu clopot al oraºului, cheile oraºului, pictura oficialã, monedele, reprezen-
tarea judecãtoreascã sau, în registrul revoltei, baricada, zidul Federaþilor din ci-
mitirul Père Lachaise“. La fel, „în viaþa cotidianã, totul poate avea o încãrcãturã
simbolicã: sãrbãtorile ºi carnavalurile, bijuteriile, veºmintele, bibliotecile, orna-
mentele casei, jucãriile, ritmurile relaþiilor dintre indivizi (naºteri, cãsãtorii, ani-
versãri, etape ale carierei, decese, daruri sau politeþe), activitãþile profesionale ºi
din timpul liber“.47

Aceastã ultimã analogie aratã motivul pentru care ºi în viaþa publicã este vor-
ba despre aceeaºi atitudine simbolicã faþã de obiecte precum în viaþa cotidianã.
Care legitimeazã existenþa vieþii publice. Din nevoia de sens, de înþelegere a unei
condiþii care altfel pare absurdã ºi a unei istorii care pare tragicã, indivizii ºi
colectivitãþile recurg la simboluri deoarece, potrivit cunoscutei definiþii a lui
Gilbert Durand reluatã tacit, „simbolul este mesajul nevãzutului fãcut vizibil ºi
are o valoare participativã. El concentreazã într-o anumitã ambiguitate ºi creeazã
o identitate împãrtãºitã, înscrisã în materialitatea obiectului, a gestului sau în
sentimente“. Datoritã acestei forme cu o puternicã încãrcãturã ontologicã, de
prezenþã vie a unor lucruri moarte pe care nu atât imaginarul a inventat-o, cât
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constituþia umanã situatã în ceea ce are material pe pãmânt ºi în ceea ce are ideal
în cer a regãsit-o, „ne gãsim ºi ne regãsim printre rude, meseriaºi, lucrãtori ai fie-
rului sau ai sticlei de exemplu, marinari, þãrani, printre cei din aceeaºi clasã de
vârstã, provincie, asociaþie ori þarã. Celãlalt e perceput mai puþin ca individ izolat,
cât ca membru al unui corp imprecis din care ºi eu fac parte, dar având locul meu
fãrã a mã contopi cu el: simbolul integreazã depãrtarea, diferenþa, artificiul“.48

Oglindã care scoate în relief drama lumii moderne ºi actuale (deplânsã ºi de
Guènon): „Societãþile contemporane, pasionate de raþionalitate, de eficacitate, de
calcul utilitar ºi de individualism ar putea, fireºte, sã rupã vrãjile lumii. Vechi
simboluri se uzeazã, dau loc uneori la profanare (cimitirele), se ascund privirii
(militarii nu-ºi mai îmbracã uniformele când ies pe stradã), dar protestul revi-
goreazã simbolul (ocuparea unei biserici de cãtre imigranþi), îl absolutizeazã
chiar (terorismul loveºte o þintã pentru valoarea ei simbolicã). Recentele dez-
bateri în jurul vãlului islamic ºi al avortului au ascuns o puternicã încãrcãturã
simbolicã“.49 Redescoperind cã simbolica unui temperament politic dominant ºi
simbolicul întreþin relaþii cu ideologiile politice, Daviet interpreteazã ºi ritul care
þine de ceremonia comemorãrilor drept un act prin care se restautreazã, mãcar
fugar, coeziunea colectivã: „A comemora nu înseamnã a reproduce, sub formã
simbolicã, în aºa fel încât sã se dea din nou viaþã unei experienþe fondatoare?
Asociaþia foºtilor combatanþi completeazã, fãrã îndoialã, un gol al sociabilitãþii
locale ºi dã o legitimitate sãrbãtorilor dintr-un orãºel, într-o þarã unde dispare re-
ligia creºtinã: cultul morþilor, deosebit de un cult al patriei, în jurul unui mo-
nument evocând totodatã altarul ºi mormântul, cuprinde un discurs, un minut de
reculegere, un cântec sau o melodie la goarnã (…), un fel de dedicaþie“. Iar a-
ceste ceremonii pun în evidenþã dimensiunea simbolisticã a politicului: „Cele-
brarea e lecþie de civism, sãrbãtoare a eliberãrii ºi pãcii, sãrbãtoare patrioticã
pânã la un punct (…). Desfãºurarea ceremoniei la care participã diferiþi actori, e
interpretatã ca «un limbaj simbolic», îndeosebi prin distribuirea rolurilor ºi a
gesturilor efectuate. Preºedintele îi prezintã pe foºtii combatanþi drept cei ce-au
plãtit tributul de sânge dovedindu-ºi civismul, ca un îndemn pentru cei de faþã
de a-ºi însuºi virtuþile cetãþeneºti“.50

Privitor la discursul mitologic (sau mitologizant) al politicului despre care
vorbea Antoine Prost (Les Anciens Combattants et la société francaise, 1914-
1939), Daviet comenteazã: „O mitologie, însã, nu e oare o poveste frumoasã pe
care ne place s-o auzim, o istorisire veridicã într-un anume fel, dar despre care
ºtim ºi cã nu corespunde nicidecum realitãþii prozaice? Da, numai cã ea este ºi
povestirea începuturilor unde prinde rãdãcini o identitate. Discursul mitologic
este istoria recompusã ºi înfrumuseþatã a unei reîntemeieri ideale a domeniului
politicului în creuzetul rãzboiului: un politic al «combatantului» adevãrat, onest,
virtuos, curajos ºi acceptat de toþi aºa cum era în tranºee, deci foarte diferit de
politica partidelor ºi a politicienilor, o evadare din politica realã ºi din luptele so-
ciale, un refugiu în figurile mitice, în esenþele abstracte, în arhetipurile eterne.
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Concret, nu trece decât prea puþin de retorica ºi de moralismul locurilor comune:
aspiraþia de a face regimul parlamentar mai eficient, de «a-l salva de el însuºi»,
fãrã nici o pârghie pentru a progresa în aceastã direcþie, prin refuzul precis de a
face jocul partidelor ºi prin incapacitatea de a concepe o acþiune efectivã. Acest
discurs ce refuzã acþiunea are o funcþie internã: «a face sã existe prin cuvânt o
unitate inexistentã», precum ºi o funcþie externã: permite exercitarea unei «ma-
gistraturi morale», o misiune alcãtuitã din «liniºtire ºi moderaþie». Astfel înþeles
ºi chiar dacã nu spune nimic adevãrat, mitul întreþinut de clasele mijlocii are to-
tuºi o utilitate, fie ºi numai pentru a fi protejat de tentaþiile extremiste“.51

Dacã nu în vederea instaurãrii unei dificile corespondenþe între politic ºi so-
cial-uman ºi a legitimãrii celui dintâi prin cel de-al doilea, cel puþin ca igienã
mentalã, în vederea înþelegerii mecanismelor politice de care depinde viaþa in-
dividului ºi a situãrii, prin aceastã înþelegere, într-o zonã a suportabilului, recu-
perarea sensurilor unei gândiri simbolice uitate, pare astãzi la fel de necesarã în
spaþiul public, ca ºi în spaþiul privat, aºa cum putem deduce din câteva observaþii
pertinente care îi aparþin lui Marcel Gauchet: „Cu cât societatea civilã se ma-
nifestã ºi se face auzitã mai mult în spaþiul public, cu cât personalul de condu-
cere dã mai mult dovadã de solicitudine ºi consideraþie, cu atât cele douã pãrþi
se întâlnesc mai puþin în profunzime. Distanþa dintre bazã ºi vârf creºte inexora-
bil. Asta fiindcã, într-adevãr, acolo sus se petrece altceva decât s-a promis, ºi
anume agregarea tuturor acestor decizii negociate, pe rând, cu mare tam-tam,
strângerea laolaltã a tuturor acestor acþiuni desfãºurate dispersat într-o orientare
unificatoare. (...) Ajungem la contradicþia originalã a unei societãþi care se cu-
noaºte incomparabil în detaliu, fãrã sã se înþeleagã în ansamblu. Vrând sã-ºi o-
fere o imagine exactã despre sine însãºi, vrând sã facã dreptate totalitãþii com-
ponentelor sale, ea ajunge sã-ºi scape sieºi. În numele democraþiei, ea întoarce
spatele exigenþei democratice supreme, aceea de a se autoguverna. Astfel, putem
risca sã spunem cã vom constata, într-o bunã zi, cã democraþia porneºte într-o
altã direcþie. O zi imposibil de prevãzut, dar o zi marcatã dinainte, totuºi, în dis-
pozitivul democraþiei aºa cum se desfãºoarã el din nou astãzi. Logica sa pro-
cedural-identitarã lasã sã se întrevadã, încã de pe acum, punctul de contradicþie
în jurul cãruia va avea loc rãsturnarea ciclului. La un moment dat, idealul autogu-
vernãrii va readuce în centrul atenþiei, ca elemente de sprijin indispensabile,
aceste dimensiuni ale generalitãþii publice ºi ale unitãþii colective repudiate de
aspiraþiile actuale. Ele se vor recompune într-o nouã luminã, în vreme ce însuºi
idealul autonomiei va gãsi un nou limbaj“52.

În comparaþie cu „iluzia nomocraticã“ (Pierre Rosanvalon) denunþatã, în fapt,
deopotrivã de miºcãrile sociale ºi de gânditorii fenomenului politic, viziunea
„simbolisticã“ a lumii politice ºi a legitimãrii53 acesteia, pare mai realistã.
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