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Abstract. The study seeks to provide the special significance of Dennis H.
Wrong’s analysis of the concept of political power and of his solution to
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Importanþa abordãrilor legitimitãþii puterii din ultimele decenii este apreciatã,
indubitabil, funcþie de modul în care contribuie la clarificarea ºi/sau lãrgirea sfe-
rei categoriale a legitimitãþii: coerciþia legitimã, autoritatea, tipurile de legitimi-
tate, obligaþia ºi obedienþa politicã. Cele mai inovative se dovedesc examinãrile
paradoxurilor1 ºi ale cercurilor vicioase2 ale teoriilor legitimitãþii întrucât con-
tribuie în cea mai importantã mãsurã la clarificarea conceptului de putere ºi, pe
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1 În logicã, în categoria paradoxurilor sunt încadrate contradicþiile formale rezultate din încãlcarea unor

supoziþii, unele tacite, privitoare la valabilitatea unor concepte, propoziþii etc. Dacã în „formularea sa cea mai
tare“ sau în sensul logic cel mai strict paradoxul presupune aplicarea raþionamentului prin absurd (în care fi-
ecare propoziþie „trece“ în contradictoria sa), în „noþiunea sa mai slabã“ paradoxul este o contadicþie rezultatã
din aplicarea intuitivã inadecvatã a unor legi sau moduri de raþionare. Cazurile paradoxurilor aparente sunt
cele rezultate din insuficienta analizã logicã a raþionamentelor, altfel spus cazurile care pot fi soluþionate prin
simpla analizã logicã sunt potrivit încadrate în categoria „pseudo-paradoxurilor“. Spre deosebire de para-
doxuri, cercurile vicioase sau argumentele circulare sunt erorile logice rezultate din faptul cã definitorul (definiens)
presupune definitul (definiendum) sau cã propoziþiile sunt demonstrate unele prin altele în mod reciproc. A se
vedea în acest sens Gheorghe Enescu, Dicþionar de logicã, Bucureºti, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã,
1985, pp. 41-42, 267 sqq.

2 Sergio Cotta, de pildã, cu referire la o „teorie pur «politicã» a legitimitãþii“ — care „inverseazã radical
raportul clasic dintre ordinea juridicã ºi ordinea politicã“ prin adoptarea „voinþei generale“ sau a „voinþei popo-
rului suveran“ ca „origine realã a legitimitãþii“ —, a identificat urmãtoarele „cercurilor vicioase“: (1) „prin-
cipiul majoritar [de legitimare]... nu eliminã problema“: „cantitatea singurã nu este garanþia adevãrului..., ci
doar posibilitatea [lui]“ (dat fiind cã voinþa poporului nu este univocã, ceea ce înseamnã cã puterea poate sã



aceastã bazã, la formularea unor teorii inedite. Abordãrile actuale ale paradoxu-
rilor legitimitãþii, aidoma celor ce au marcat istoria analizei legitimitãþii, se bu-
curã, evident, de un interes aparte întrucât chestioneazã însãºi „piatra unghiu-
larã“ sau „înþelepciunea“ pe care s-a clãdit teoria politicã modernã a puterii.

Între paradoxurile legitimitãþii amplu dezbãture în ultimele decenii se numãrã
cel al supunerii voluntare faþã de puterea legitimã — supunere bazatã pe consens,
dar o supunere cu caracter obligatoriu — ºi al supunerii voluntare faþã de puterea
coercitivã. Din punctul meu de vedere, cea mai inovativã ºi eficientã abordare a
acestui paradox, cea datoratã lui Dennis H. Wrong, are marele merit nu doar de
a fi condus la o teorie devenitã de referinþã pentru alþi teoreticieni ai legitimitãþii3
— cea a «dialecticii» legitimitate-coerciþie —, ci ºi de a fi utilizat o metodã
analiticã psihosocialã ºi psihanaliticã adecvatã în cel mai înalt grad examinãrii
contextului actual al diversificãrii formelor de putere ºi al multiplicãrii tipurilor
de control aflate la dispoziþia puterii. Mã refer4 în cele ce urmeazã la dezbaterea
analiticã propusã de Wrong întrucât ea constituie un demers semnificativ de
clarificare ºi nuanþare conceptualã a legitimitãþii ºi, deopotrivã, întrucât ea înte-
meiazã o structurã a tipurilor istorice de putere care este de primã importanþã
pentru înþelegere realitãþii curente a legitimitãþii ºi coerciþiei. Consider cã în so-
cietatea noastrã — îndeosebi cea a ultimelor luni, în care mesajul mediatic ºi
discursul politic a pendulat între „decredibilizare“, „conflict“, „loviturã de stat“,
„delegitimare postreferendum“, ºi în care diagnoza specialiºtilor (nonafiliaþi ºi
neataºaþi politic) se lasã aºteptatã —, orice demers academic de comprehesiune
ºi hermeneuticã a politicului aflã în analiza pe care profesorul american Dennis
Wrong a consacrat-o conexiunii: legitimitate-coerciþie-supunere un cadru con-
ceptual ºi instrumental de referinþã. Cele ce urmeazã cuprind, ca atare, punctarea
contribuþiei lui Wrong la teoretizarea raportului legitimitate-coerciþie, conside-
ratã un „pas semnificativ“ în soluþionarea „problemei majore“ a conceptului de
putere politicã ºi, prin aceasta, la înþelegerea paradoxului „supunerii voluntare“
ca paradox aparent ºi, de asemenea, prezentarea reperelor analizei psihosociale
ºi psihanalitice folosite în ilustrarea teoriei sale a interacþiunii dintre legitimitate
ºi coerciþie.
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aparã legitimã unora ºi ilegitimã altora), dar aici este vorba tocmai de legitimarea „posibilitãþii materiale a
puterii“; (2) principiul majoritar nu se poate actualiza, „trecând de la domeniul abstract la cel concret, decât
prin intermediul legii care stabileºte ºi deci legitimeazã“, dar „condiþia de legitimitate a acestei legi este voinþa
(majoritarã) a poporului, care la rândul sãu are nevoie sã fie legitimatã“; (3) „voinþa popularã este arbitrarã ºi
instabilã“, dar legitimitatea are sens doar în duratã. Cotta a considerat cã aceastã „invenþie modernã“ — „vo-
inþa [„schimbãtoare ºi capricioasã“ a] poporului“ — trebuie înlocuitã cu un criteriu politic ce are „capacitate
legitimantã în zilele noastre“. În acest sens, el a susþinut propunerea lui Miklos Molnar de reluare a noþiunii
clasice de «bine comun», a cãrui semnificaþie existenþialã — relevatã printr-o rataºare a definiþiei fenomeno-
logice a «structurii» politicului, a comunitãþii politice, a ansamblului cetãþenilor, deci a unei «identitãþi su-
praindividuale» — ajunge sã integreze identitatea personalã a indivizilor reali ºi, în principal, drepturile lor
care nu pot fi încãlcate de putere. Abia „la acest nivel profund al coapartenenþei“, dupã Molnar ºi Cotta, „prin-
cipiul majoritar îºi poate juca rolul sãu legitimant“. A se vedea Sergio Cotta, „La Légitimité: un mirage?“,
Diogène, no. 134 (Avril-Juin), 1986, pp. 106-110.

3 Între alþii François Chazel ºi Philippe Braud.
4 M-am ocupat de concepþia lui Dennis H. Wrong în cuprinsul capitolului „Categorii ale legitimitãþii

puterii“, în volumul Puterea politicã. Abordãri actuale, Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Re-
laþii Internaþionale, 2008, pp. 41-64. În articolul de faþã am cãutat sã selectez ºi sã evidenþiez aspectele ce re-
flectã virtuþile explicative ale metodei lui Wrong.



Legitimitate ºi supunere voluntarã — paradox ºi paradox aparent

Wrong a asumat teza cã „puterea“ este un „concept contestat în mod esenþial“
ºi cã exigenþa clarificãrii lui implicã clarificarea conceptualã a legitimitãþii puterii.
În consecinþã, ceea ce a întreprins a fost încadrarea legitimitãþii puterii între cate-
goriile formelor puterii, a bazelor ºi a utilitãþilor ei ºi, deopotrivã, într-o istorie a
modurilor în care a fost definitã puterea de-a lungul timpului.

În descendenþa modelului relaþional weberian al puterii ºi paralel altor „varia-
þiuni“ neoweberiene de teoretizare a raportului legitimitate-coerciþie care au cãu-
tat sã depãºeascã modelul weberian al „monopolului coerciþiei legitime“5, Wrong
s-a individualizat în tratarea structurii puterii pornind de la teza lui Gaetano Mosca,
din Elementi di scienza politica (1896), conform cãreia bazã dezirabilã a actului
de guvernare este un principiu moral, altfel spus, cã guvernarea legitimã este cea
care se subsumeazã unui principiu moral6, dat fiind cã pentru Mosca categoria
guvernãrii „bune“ se identifica cu categoria actelor unei clase politice compuse
din funcþionari (servanþi) raþionali, cultivaþi ºi oneºti, dedicaþi binelui public.Aceastã
bazã de pornire i-a permis lui Wrong sã adopte în demersul sãu argumentul gene-
ral, propriu neoweberienilor, al ireductibilitãþii puterii la coerciþie ºi, mai ales, la
constrângere fizicã ºi, prin el, sã dezvolte de o manierã specificã teza comple-
mentaritãþii componentelor puterii. În esenþã, el a nuanþat formularea weberianã
a funcþiei duble pe care o are coerciþia exercitatã de o putere legitimã: cea de recurs
ultim ºi cea de garanþie a ordinii instaurate. Cum este de notorietate, Weber afir-
mase încã în Politik als Beruf (1919)7, apoi înWirtschaft und Gesellschaft (1922)8,
dimensiunea coerciþiei ca, de altfel, ºi pe cea a fundamentelor legitimitãþii9, fãrã

82 GABRIELA TÃNÃSESCU 3

————————
5Al „relaþiei deosebit de intime“ „dintre stat ºi constrângere“ — aºa cum o prezenta Weber în Politica, o vo-

caþie ºi o profesie, traducere din limba germanã de Ida Alexandrescu, Editura Anima, 1992, p. 8 —, demers în
care s-au remarcat prin explicitãri ºi formulãri proprii, între alþii, Philippe Braud, Jean Baechler, François Chazel.

6 A se vedea asupra acestei asumãri menþiunile care apar în François Chazel, „Puterea“, în Tratat de socio-
logie, sub coordonarea lui Raymond Boudon, traducerea din francezã de Delia Vasiliu ºi Anca Ene, Bucureºti,
Humanitas, 1997, p. 250; ºi 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 so-
ciale, l’ordre politique, Paris, Presses Universitaires de France, 1985, p. 380.

7 „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 pre-
cedat, „îºi arogã (cu succes) dreptul de a avea, în graniþele unui anumit teritoriu,monopolul constrângerii fizice
legitime“, el „constituind unica sursã a «dreptului» la exercitarea constrângerii“ — Max Weber, Politica, o vo-
caþie ºi o profesie, ed. cit., p. 8.

8 În Wirtschaft und Gesellschaft Weber afirma cã, în statul modern, „conducerea administrativã revendicã
cu succesmonopolul 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, vol. I, p. 54.

9 În Wirtschaft und Gesellschaft Weber a realizat prezentarea „tipurilor de dominaþie“ (vol. I) ºi a
„sociologiei dominaþiei“ (vol. II). Dupã Weber, ordinea legitimã (corelatã sistematic cu credinþa în existenþa
unei ordini legitime) este cea în care 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). Pentru un comentariu semnificativ asupra acestei probleme



a realiza însã în mod explicit asocierea sau relaþionarea lor10. 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 politice11. Neoweberienii preocupaþi de
problema puterii au argumentat însã teza relaþiei sau a tipului special de co-
nexiune existentã între coerciþie ºi legitimitate. Astfel, relaþia ce ilustreazã „ca-
racterul mixt al puterii politice“12 a fost înþeleasã de François Chazel ca legãturã
ce exprimã „fenomenul capital“13 la nivelul puterii politice, iar de Philippe
Braud ca alianþã ce constituie nucleul însuºi sau „partea ireductibilã“ a puterii
politice. Ca urmare, dupã Braud puterea politicã se impune a fi definitã ca aso-
ciere „intimã a controlului coerciþiei... ºi a mobilizãrii unui minim cvasiin-com-
prehensibil de legitimitate“14. În distincþie faþã de definirea lui Braud, care „implicã
stabilitatea raporturilor dintre coerciþie ºi legitimitate“, cea a lui Dennis Wrong
a valorizat teza cã puterea trebuie întreþinutã ºi reînnoitã în mod constant prin
procesul de legitimare. Întrucât puterea nu poate fi niciodatã consideratã ca fiind
definitiv stabilitã, cea mai corectã definire a ei este combinarea coerciþiei ºi a
legitimitãþii, multiplele forme de combinare a lor explicând varietatea regi-
murilor politice. Dupã Wrong, aceastã dinamicã a combinãrii, nu în mod obliga-
toriu armonioasã, explicã corect „caracterul mixt al puterii politice“. Aºa cum s-a
recunoscut în mai multe rânduri, aceastã distincþie a contribuit nu doar la con-
vergenþã în efortul de a specifica natura dualã, legitimã ºi coercitivã, a puterii po-
litice, ci ºi la impunerea problemei naturii conexiunii dintre legitimitate ºi coer-
ciþie ca „problemã capitalã“ a puterii politice.

Urmãtorul „pas“ al demersului luiWrong a fost de a respinge conotaþia weberianã
a termenului Herrschaft15, pe care a considerat-o neoperaþionalã în privinþa dis-
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a se vedea Dirk Kaesler, „Max Weber: Parlament und Regierung im neugeordneten Deutschland, Politik als
Beruf,Wirtschaft und Gesellschaft“, înHauptwerke der politischen Theorie, herausgegeben von Theo Stammen,
Gisela Riescher and Wilhelm Hofmann, Stuttgart, Alfred Kröner Verlag, 1997, p. 523 sq.

10 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“. Max Weber, Politica, o vocaþie ºi o profesie,
ed. cit., p. 9.

11 Punct de vedere susþinut, între alþii, de François Chazel în op. cit., p. 250, de Raymond Boudon ºi
François Bouricaud în „Pouvoir“, în Dictionnaire critique de la sociologie, Paris, Presses Universitaires de
France, 1982, pp. 425-432.

12 Jean Baechler, Le pouvoir pur, Paris, Calmann-Lévy, 1978, p. 85.
13 Care „se realizeazã în grade variate ºi prin mecanisme variate în funcþie de regimurile politice“ —

François Chazel, op. cit., p. 250.
14 Philippe Braud, op. cit., p. 380. Definiþia lui Braud exprimã teza cã este inconceptibilã ºi intruvabilã o

putere politicã bazatã exclusiv pe coerciþie. Explicaþia stã în faptul 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 coer-
ciþiei vizeazã sã mobilizeze reprezentãrile sociale ale dominaþiei lor pentru a ataºa constrângerile pe care le
pretind fondate pe valori etice ºi susceptibile de a fi amplu împãrtãºite“.

15 Herrschaft, ce provine din Herr (senior, stãpânul feudal) ºi desemneazã stãpânirea sau dominaþia, a fost
ales de Weber, dupã Giovanni Sartori, pentru a desemna „supunerea imediatã ºi indiscutabilã“. Weber l-a pre-
ferat termenului Autorität întrucât nu a intenþionat desemnarea autoritãþii altfel decât în termeni de putere. Vezi
Giovanni Sartori, Teoria democraþiei reinterpretatã, traducere de Doru Pop, prefaþã de Dan Pavel, Polirom,
1999, p. 180. Dupã Talcott Parsons, Herrschaft nu are echivalent satisfãcãtor în englezã iar sintagma folositã



tincþiei autoritate coercitivã-autoritate legitimã, ca ºi echivalarea propusã de
Hannah Arendt între putere ºi autoritate legitimã16, întrucât nu face distincþia
între violenþã ºi ameninþarea cu violenþa. Pentru Wrong, coerciþia ºi inculcarea
(ºi/sau mobilizarea) (respectiv supunerea exactã prin ameninþare ºi prin promi-
siunea de recompensã) sunt forme separate de putere. În consecinþã, relaþia de
comandã-supunere, subsumatã termenului generic de autoritate, rãmâne dis-
tinctã de violenþã ºi se diferenþiazã funcþie de motivaþiile diferite de supunere.
Ca atare, autoritatea legitimã este definitã ca acea relaþie de putere în care deþinã-
torul puterii posedã dreptul recunoscut de a comanda ºi subiectul puterii obli-
gaþia recunoscutã de supunere, ea reprezentând, dupã Wrong, „un caz special al
puterii, care rãmâne conceptul cel mai general“, mai precis, ca ºi la Lasswell ºi
Kaplan, „un caz special al influenþei, anume influenþa intenþionatã...“17. Ceea ce
cred cã trebuie remarcat în mod special este cã, întrucât autoritatea legitimã pre-
supune norme împãrtãºite prin care sunt prescrise limitele supunerii, indiferent
de conþinutul comenzii, majoritatea relaþiilor de autoritate legitimã sunt înþelese
de Wrong ca relaþii de intensitate redusã. De asemenea, este de remarcat cã ac-
þiunile de comandã care se situeazã în afara limitelor recunoscute, chiar dacã
sunt imprecise ºi ambigue, sunt ilegitime ºi atrag nulitatea relaþiei de autoritate.

Dihotomia trasatã de definirea autoritãþii ca acord bazat pe consimþãmântul
subiectului puterii (susþinutã ºi de Parsons) ºi definirea puterii ca „putere frustã“
sau putere bazatã pe forþã nu clarificã, dupã Wrong, problema constituirii autori-
tãþii ca un caz special al puterii ºi problema puterii definite drept capacitatea de
a impune sancþiuni sau deposedãri. Formularea maximalã a vulnerabilitãþii aces-
tei dihotomii apare în ceea ce Wrong numeºte în câteva rânduri în lucrare „para-
dox genuin“18, „paradox aparent“19, analizat de Bierstedt ºi Peter Blau20 ºi sinte-
tizat prin ideea cã supunerea faþã de autoritatea legitimã este voluntarã sau „am-
plu privitã ca «voluntarã» ºi bazatã pe consimþãmânt mai curând decât pe coer-
ciþie“21 ºi, totuºi, în acelaºi timp, este exprimatã (simþitã) ca obligatorie sau con-
strângãtoare prin contrast cu persuasiunea sau „doar“ cu influenþa personalã.

Paradoxul este doar aparent întrucât, dupã Wrong, el are o soluþie. Polemica
fãrã de sfârºit: coerciþie versus consimþãmânt22 poate fi evitatã prin focalizarea
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de Timasheff ca echivalare a lui în capitolul „Sociology of Law“(cap. III, vol. II din Economy and Society),
aceea de „control imperativ“, nu trimite la importanþa acordatã de autor legitimitãþii. Parsons considera cã ter-
menul „dominaþie“ sugereazã interesul funcþionãrii ei eficiente a colectivitãþii mai mult decât scopul integrãrii
ei. A se vedea în acest sens nota 31 în Max Weber, Economy and Society, ed. cit., vol. II, p. 61.

16 Din On violence (1970), trad rom. Despre violenþã în vol. Crizele republicii. Societatea civilã,
traducere de Ion Dur ºi D.-I. Cenuºer, Humanitas, 1999, p. 149. Pentru Arendt, „Autoritatea, care desemneazã
unul dintre cele mai imperceptibile fenomene“, are drept caracteristicã esenþialã „recunoaºterea ei
necondiþionatã de cãtre cei cãrora li se cere sã se supunã; nu este nevoie, în aceastã situaþie, nici de
constrângere ºi nic de persuasiune“.

17 Dennis H. Wrong, Power. Its Forms, Bases, and Uses, with a new introduction by the author, New
Brunswick and London, Transaction Publishers, 1995, p. 23.

18 Ibidem, p. 39.
19 Ibidem, pp. 50-51.
20 În Robert Bierstedt, Power and Progress: Essays on Sociological Theory, New York, McGraw-Hill,

1974, pp. 249-259; Peter M. Blau, Exchange and Power in Social Life, New York, John Wiley and Sons, 1964,
pp. 205-213; apud Dennis H. Wrong, op. cit., p. 264.

21 Dennis H. Wrong, op. cit., p. 50.
22 Vezi ibidem, p. 39.



definiþiilor asupra naturii relaþiilor de putere ºi autoritate ºi nu doar asupra unui
aspect al lor — fie resursele deþinãtorului de putere, fie motivaþiile subiectului
puterii. Soluþia care explicã ºi rezolvã paradoxul, formulatã de Bierstedt ºi Blau,
se situeazã în afara „distincþiei convenþional definiþionale dintre autoritate ca
exerciþiu al puterii sancþionate normativ (sau „legitime“) în contrast cu puterea
bazatã pe coerciþie, convingere sau persuasiune“23. Anume soluþia vizezã condi-
þia voluntarã a acordului „din perspectiva colectivitãþii subordonaþilor“ ºi pe cea
constrângãtoare a lui „din perspectiva membrilor sãi individuali“. Totodatã so-
luþia valorificã douã principale trãsãturi ale naturii imperative sau constrân-
gãtoare a autoritãþii legitime: anume cã subordonatul se simte obligat sã se su-
punã chiar dacã este în dezacord cu o anumitã comandã particularã ºi 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. Cele douã trãsãturi, în in-
terpretarea lui 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 puterii,
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“, adicã forme în parcursul istoric al legitimi-
tãþii —, în transformarea autoritãþii coercitive în autoritate legitimã: de la forþã,
prin faza „legitimitãþii forþei“ ºi apoi prin faza forþei ca „formã ultimã de putere“
legitimã („ultima carte de apel“ a deþinãtorului puterii).

În interpretarea soluþiei paradoxul supunerii voluntare faþã de puterea legiti-
mã, formulatã de Bierstedt ºi Blau, ºi în schiþarea procesului istoric de legitimare
a forþei, Wrong a folosit argumente ºi explicaþii cu un profund resort psihologic.
Valoarea lor a fost potenþatã prin luarea în considerare a douã aserþiuni sau „ge-
neralizãri“: una trimite la avantajul deþinãtorului puterii (chiar dobândite prin
forþã) de a extinde ºi diversifica formele de putere exercitate asupra subiecþilor
puterii, cealaltã îl vizeazã tot pe deþinãtorul puterii care, raportat la „pluralitatea“
subiecþilor puterii, are capacitatea de a exercita forme multiple de putere pentru
a-i controla. Ceea ce este cu adevãrat remarcabil este modul în care Wrong a so-
luþionat problema raportului legitimitate-coerciþie prin prisma distincþiei între
abordãrile „conflictuale“ ºi abordãrile „consensuale“. Abordãrilor „nedialectice“
— conflictuale polarizatoare ºi consensuale armonizatoare ºi idilizante —
Wrong le-a preferat pe cele „dialectice“. La nivel „macrosociologic“ el a consi-
derat preferabilã o concepþie a ordinii instituite ca rezultat al conflictelor trecute
sau a celor în curs unor „teorii de sistem“ ce postuleazã un consens fundamental
sau tendinþa cãtre integrare, cu specificarea, care are o mare relevanþã în inter-
pretarea sa psihanaliticã ºi pe care o preia de la Collins24, cã existenþa conflic-
tului între grupuri este paralelã unui consens în interiorul grupurilor. Wrong a
gãsit aceastã idee confirmatã în conceptul de genezã a conºtiinþei de clasã al lui
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Marx ºi, de asemenea, în observaþia cã în orice societate, cu excepþia stãrii de
naturã hobbesiene care, de fapt, reprezintã negarea societãþii, sunt prezente atât
consensul cât ºi conflictul. În consecinþã, Wrong a subscris concepþiei lui Randall
Colllins: „cea mai semnificativã ºi provocatoare problemã..., în fapt, are de-a face
cu proporþiile în care ele coexistã ºi se combinã ºi cu dinamica lor. O teorie a
conflictului sau a coerciþiei este, de aceea, doar unilateralã, ca ºi teoria opusã ei“25.

Aceastã corelaþie este consideratã valabilã nu doar pentru nivelul „macroso-
ciologic“, ci ºi pentru cel al vieþii reale în care elementele de coerciþie ºi legiti-
mitate „coexistã ºi sunt întreþesute în relaþii de putere particulare“, fie întrucât
motivele de consimþire ale unui singur subiect al puterii sunt „supra-deter-
minate“, fie întrucât deþinãtorul puterii utilizeazã ambele forme ale puterii pentru
a controla diferiþi subiecþi ai puterii. Dupã Wrong, „amestecul de teamã ºi iu-
bire“ („fear-love mix“), în expresia consacratã de Machiavelli, exprimã varie-
tatea relaþiilor de putere concretã, diferenþele lor specifice ºi „distincta lor volati-
litate în circumstanþe istorice în schimbare“26. În acest „amestec“ Wrong a desci-
frat matricea structurii caracterului uman din care se dezvoltã toate relaþiile so-
ciale, inclusiv structura de autoritate legitimã. În manierã freudianã, el l-a consi-
derat o reflectare a „legii psihologice fundamentale a ambivalenþei primare“ ºi,
pornind de la el, a schiþat o interpretare de sorginte psihanaliticã a raportului le-
gitimitate-coerciþie.

O abordare psihanalicã a legitimitãþii ºi supunerii

Argumentul de facturã psihanaliticã clãdit de Wrong pe distincþia între con-
flictele dintre grupuri ºi consensul din interiorul grupurilor este cã „utilizatorii
instrumentelor forþei“, chiar dacã reuºesc sã instaleze frica în restul populaþiei,
„trebuie sã fie uniþi între ei ºi supuºi liderilor lor pe alte temeiuri decât frica“27.
În sistemele politice bazate majoritar pe teamã organizarea „instrumentelor for-
þei“ cunoaºte trepte bine delimitate: armata, poliþia, serviciile secrete etc. Ele nu
se supun directivelor liderului pe aceeaºi bazã ca restul populaþiei, ci pe cea a re-
compenselor materiale, credinþei în legitimitatea scopurilor puterii, devoþiunii
faþã de autoritatea personalã a liderului. În astfel de sisteme, la nivelul „contro-
lorilor mijloacelor violenþei, chair dacã ei pot fi o minoritate“ prevaleazã legã-
turile noncoercitive puternice, de solidaritate, de recunoaºtere a legitimitãþii lide-
rului. Wrong a considerat drept „caz limitã“ sistemele în care consimþãmântul
este minimal iar coerciþia este maximalizatã prin existenþa unor astfel de „gru-
puri“ coezive care îºi folosesc controlul colectiv asupra mijloacelor violenþei
pentru a constrânge o mare parte a populaþiei. În formularea lui Michael Polanyi,
acest mecanism fãrã de care puterea nu poate fi exercitatã se manifestã ca unul
de „supunere voluntarã, de pildã a unei credincioase gãrzi pretoriene“ (s.m. —
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G.T.)28. Dupã Polanyi, acest mecanism nu este propriu dictaturilor, precum cea
a lui Stalin, în care, la sfârºit, se „obþine teama tuturor“ faþã de dictatori, inclusiv
teama „gãrzii pretoriene“29, astfel încât conducerea poate fi exercitatã de un
singur om, fãrã sprijin voluntar apreciabil.

Wrong a explicat acest mecanism de supunere prin „ignorarea pluralistã“,
adicã prin „legea psihologicã“ conform cãreia supunerea se obþine datoritã te-
merii cã nesupunerea personalã va atrage pedeapsa din partea celorlalþi, o teamã
bazatã pe supoziþia cã ceilalþi continuã sã se supunã, cã orice semn de nemulþu-
mire poate fi raportat, cã orice „plângere“ sau exprimare a nemulþumirii fãcutã
în prezenþa celorlalþi poate fi un test aplicat vigilenþei membrilor grupului de cã-
tre un agent provocator ºi cã orice evitare a raportãrii poate fi pedepsitã. Dupã
Polanyi, „Dacã într-un grup de oameni fiecare crede cã toþi ceilalþi se vor supune
ordinelor unei persoane ce pretinde (s.m. — G.T.) a fi superiorul lor, toþi se vor
supune acelei persoane ca superiorului lor“30. În condiþiile dominaþiei „ignorãrii
pluraliste“, menþinute prin neîncrederea generalizatã, chiar ºi în sfera vieþii pri-
vate, poate acoperi un consens în interiorul grupului: „ura secretã pentru lider“,
neîmpãrtãºitã public, necomunicatã, care se menþine în ciuda „manifestãrilor pu-
blice de deferenþã, flatare ritualã, înclinarea capului ºi aplecarea genunchiu-
lui...“31. Evident, aparenþa deferenþei ºi a supunerii de bunãvoie nu reprezintã
pentru conducãtor indiciul loialitãþii veritabile a supuºilor sau indiciul motivelor
supunerii, altele decât teama sau interesul personal.

Wrong valorizeazã ºi alte douã constatãri importante ale lui Polanyi — nici
un dictator nu va ezita sã foloseascã „puterile sale coercitive pentru a inculca
(s.m. — G.T.) loialitatea subiecþilor sãi“ ºi „pretenþia (s.m. — G.T.) de legitimi-
tate este cel mai formidabil instrument al puterii“32 — care funcþioneazã în sis-
teme totalitare ce folosesc mecanismele de atomizare socialã, distrugerea în-
crederii spontane într-o viaþã autonomã de grup ºi practica terorii, spre deosebire
de cele despotice care recurg la folosirea extremã a violenþei faþã de inamici.
Dupã Wrong, tehnicile controlului social ºi „secretul“ „organizãrii sale sociale“
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32 Michael Polnayi, op. cit., p. 225.



dau esenþã totalitarismului, ºi nu instrumentele violenþei. De asemenea, spe-
cificul puterii totalitare este relevat ºi în combinaþia de teroare cu „propaganda“
ºi „ideologia“ care se traduce în „pretenþia de legitimare“ a liderilor totalitari
prin sprijin popular ºi prin reþeaua de comunicare în masã ce susþine „iluminarea
publicului“33.

În sistemele în care predominã tipurile de legitimare populistã ºi plebiscitarã
este evidenþiatã ca fiind caracteristicã pretenþia liderilor totalitari de a fi doar
agenþi ai voinþei reale a poporului, ca ºi cazurile în care aceastã pretenþie oferã
justificare pentru anularea tuturor limitãrilor legale ºi tradiþionale în exerciþiului
puterii. Wrong pune în evidenþã faptul cã, în perspectivã istoricã, din amestecul
de „teamã ºi iubire“ rolul „iubirii“, al persuasiunii creºte odatã cu creºterea com-
plexitãþii tehnice ºi organizaþionale a societãþii ºi cu adâncirea organizãrii biro-
cratice ºi centralizarea puterii. Pentru deþinãtorii puterii aceasta se traduce într-o
dependenþã mai mare de oficialii din subordine în lanþul lung ºi dispersat al co-
menzii, experþi în cunoaºtere ºi în deprinderi tehnice, o extinsã „gardã preto-
rianã“ loialã ºi sigurã.

Argumentul „nevoii de legitimitate“ a puterii absolute, ca ºi cel al „ireductibi-
litãþii“ elementului coercitiv, „chiar atenuat“ psihic, în relaþiile de autoritate de-
plin legitime sunt alãturate de Wrong argumentelor „gãrzii pretoriene“ ºi „igno-
rãrii pluraliste“ ºi integrate în manierã psihanaliticã într-o teorie a interacþiunii
legitimitãþii ºi coerciþiei la nivelul puterii politice.

Supoziþia psihanaliticã a lui Wrong în privinþa nevoii de legitimitate este cã
„cei puternici“, de obicei „super ego-uri“, simt nevoia sã „creadã cã puterea pe
care o posedã este justificatã din punct de vedere moral, cã [ei] sunt în slujba
unui scop colectiv mai amplu sau a unui set de valori excepþionale care transcend
hotãrârea de a se perpetua ei înºiºi la putere, cã exerciþiul lor de putere nu este
inevitabil în conflict cu standardele de moralitate aclamate“34. Altfel spus, în
exercitarea unei „puteri care corupe“ apare tendinþa deþinãtorului puterii de a se
legitima în propriii ochi, fãcând din legitimare mult mai mult decât o stratagemã
pentru a asigura un control mai eficient asupra supuºilor. Nevoia de legitimare
este motivatã de „nevoia generalã a oricãrei puteri...de a se justifica...de a privi
asupra poziþiei sale într-un anumit fel «legitim», asupra avantajului [sãu] ca
[fiind] «meritat»...“35. Pentru a exprima „pretenþiile de legitimitate“ sau „expu-
nerile raþionale“ (rationales) ale nevoii de legitimitate Wrong foloseºte ºi sintag-
ma lui Mosca: „formula politicã“, „care cu siguranþã are forma circularã a ceva
trasat cu viclenie de cãtre conducãtori pentru a-ºi înºela subiecþii“36. Dupã
Wrong, „formulele politice“ nu trebuie totuºi considerate „doar pure ºarlatanii
inventate pentru a înºela masele ºi a le obliga mereu la supunere... Adevãrul este
cã ele rãspund unei nevoi reale a naturii sociale a omului; ºi aceastã nevoie, atât
de universal resimþitã, de a guverna ºi de a ºti cã eºti guvernat nu doar pe baza
forþei materiale sau intelectuale, ci pe baza unui principiu moral are, fãrã în-
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doialã, o veritabilã ºi practicã importanþã“37. Wrong traduce nevoia celui condus
ºi, deopotrivã, a conducãtorului de a crede cã acþioneazã în actul de supunere,
respectiv de comandã, pe baza unui principiu moral în nevoia „celor fãrã putere“
de a accepta legitimarea raþionalã a „celor puternici“, ca ºi în nevoia legitimãrii
de sine a deþinãtorilor de putere.

Din perspectiva celor lipsiþi de putere este analizatã nevoia manifestã de a
crede cã deþinãtorul puterii este „parte a unui cosmos mai mare în care [el] su-
biectul puterii are, de acum, un loc asigurat ºi din care el îºi derivã beneficiile
actuale ºi de perspectivã“38. Wrong apeleazã în aceastã problemã la „piatra un-
ghiularã a teoriei psihanalitice“, la „teoria regresiei“, la mecanismul de identifi-
care cu deþinãtorul puterii ºi cu imaginea lui în care subiectul puterii vede o fi-
gurã parentalã severã, dar beneficã, a cãrei protecþie îi este necesarã39. Aceastã
identificare reflectã dispoziþia copilului de a-ºi vedea pãrinþii ca omnipotenþi, ca
figuri iubitoare, de a privi deposedãrile pe care le suportã din dispoziþia lor nu
doar ca fiind corecte, ci ºi, în ultimã instanþã, ca fiind meritate.

Wrong a pus în evidenþã în privinþa relaþiilor de putere brutale ºi exploata-
toare existenþa unei dispoziþii sau a unui mecanism psihologic fundamental de
„acomodare pasivã“, a unei tendinþe de acceptare ºi de legitimare de cãtre su-
biecþii puterii a statutului lor inferior în relaþiile de putere, aºa cum reuºeºte au-
torul sã desprindã din concluziile exemplelor ficþionale produse de Dostoievski
ºi Orwell în privinþa puterii absolute: nevoia oamenilor de a venera un Stãpân
acoperit de „miracole, mister ºi autoritate“ în Marele Inchizitor, recunoaºterea de
cãtre cel supus unor prelungite constrângeri fizice ºi psihice a iubirii pentru „Big
Brother“ în 1984. Cu o deosebitã acuitate Wrong a identificat în dependenþa ºi
vulnerabilitatea subiectului puterii motivarea în a realiza conversiunea coerciþiei
deþinãtorului puterii în autoritate legitimã („might into right“), în special în si-
tuaþiile în care subiectul puterii a fost exploatat ºi constrâns cu cruzime. Resortul
nevoii de legitimitate a deþinãtorilor de putere este dorinþa de a atenua vina
creatã de uzul violenþei împotriva altor fiinþe umane, caz în care puterea este pre-
zentatã ca rezultând din „natura lucrurilor“. Dupã Wrong, a astfel de examinare
psihanaliticã evidenþiazã cã nevoia de legitimitate este independentã de calculul
unor avantaje instrumentale dobândite prin inducerea subiecþilor puterii a unei
stãrii de supunere benevolã.
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Unul dintre marile merite ale lui Wrong este de a fi pus în evidenþã în privinþa
convertirii coerciþiei în autoritate legitimã presiunile psihice care existã în am-
bele pãrþi ale relaþiei de putere. De asemenea, un mare merit este de a fi eviden-
þiat cã trecerea de la statutul de autoritate coercitivã la cel de autoritate legitimã
nu este niciodatã completã, cã ea „nu reuºeºte niciodatã sã purifice în totalitate
relaþia de fricã ºi ostilitatea, oricât de reprimatã, a subiecþilor puterii“40.

Tot în categoria meritelor abordãrii psihanalitice a lui Wrong trebuie inclusã
maniera în care a valorizat teza freudianã a ambivalenþei oricãrei relaþii, îndeosebi
a relaþiei de putere, care implicã în mod obligatoriu o asimetrie. Aceastã valori-
zare este exprimatã în teza cã analizarea „hotãrârilor ºi interdicþiilor superego-ului
intensificã deopotrivã dorinþa de a le viola ºi agresivitatea frustratã care este în-
toarsã înapoi în jurul ego-ului nefericit, augmentând severitatea cererilor sale“41.

În privinþa „paradoxul aparent“ al supunerii, concluzia „inevitabilã“ a demer-
sului psihanalitic al lui Wrong este „existenþa a ceva intrinsec nesatisfãcãtor ºi
chiar dureros în supunerea la autoritatea celuilalt“42, o supunere care exprimã o
tensiune inerentã chiar ºi în relaþiile de autoritate consensualã cu un anumit grad
de cuprindere ºi intensitate. Doar aparent „înalta autoritate competentã“ speci-
ficã societãþilor actuale — reprezentatã de sfera experþilor ºi a tehnicienilor spe-
cializaþi în „cunoaºteri particulare“ — este mai puþin malignã ºi acceptabilã între
celelalte forme de autoritate. În ciuda acestei aparenþe ea a jucat ºi joacã rolul
unui model legitimator pentru relaþiile de putere mai comprehensive în care
pretenþiile de cunoaºtere privilegiatã ale deþinãtorilor de putere ºi interesele
subiecþilor puterii nu sunt deloc uºor de analizat.
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