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„„PP uterea absolută nu-i treabă sim-
plă – scrie Cioran – e un dome-
niu în care se disting cabotinii şi
asasinii de calibru mare”1. Cum

în era democratică a doua categorie de potentaţi se
supune unui risc prea mare, precum şi incidenţei
anatemei declasante, puterea revine celor ce stăpâ-
nesc arta histrionică.   

Orice poziţie de putere emite vibraţii de poten-
ţă materializate în manifestările de exhibare a
puterii. Comparaţia cu fenomenul paralel de ordin
sexual este funcţională structural, exhibarea sexua-
lităţii având de-a face cu scena puterii, cu atmosfe-
ra ei, mai ales dacă această putere se conturează
represiv. Manifestări mai apropiate de expresia ori-
ginară, cum ar fi, de pildă, molestarea sexuală, sau
mai rafinate şi aparent incongruente cu ea, de
genul propagandei electorale, fac parte din câmpul
spectacular al puterii. Exhibarea de orice fel expri-
mă puterea celui ce performează pe scena ei, în
vreme ce modul de intrare în scenă îi demonstrează
identitatea. Totul se consumă într-un  regim de vizi-
bilitate ofensivă care imprimă o marcă excitantă
întregului fenomen. În general, instanţele de pute-
re se lasă văzute numai în situaţii caracterizate de
un mare coeficient simbolic. Ritualul, comporta-
ment simbolic repetitiv şi standardizat din punct de
vedere social, furnizează un asemenea coeficient.
Acesta dă măsura relaţiilor de putere, fie că avem
în vedere elita politică, fie că investigăm raportul
dintre cei puternici şi cei lipsiţi de putere în gene-
ral. Mecanism eficace de fuziune a simbolurilor, a
realităţii sociale şi a emoţiilor ce pot fi stârnite de
dramatizarea spectaculară, ritualul constituie o
necesitate în arsenalul puterii.   

Miturile justifică şi inspiră acţiunea unei
comunităţi, în discursul său regăsindu-se elemente
ale realităţii sociale şi naturale, mai uşor asimilabi-
le pe fondul unui regim spectacular. Puterile moder-
ne nu au eliminat investirile mitice, acestea fiind
necesare funcţionării lor, miturile politice prolife-
rând începând cu secolul al XIX-lea, producând
revoluţii şi înfăţişând noi actori simbolici: clase,
stat, naţiune etc. Pentru a putea impune aceşti noi
actori, este nevoie de un mecanism spectacular efi-
cient, adaptat la condiţiile moderne de existenţă.
Viaţa societăţilor marcate de condiţiile moderne de
producţie2 se prezintă ca o imensă acumulare de
spectacol, simultan instrument de unificare şi lim-
baj oficial al separaţiei generalizate. Loc al privirii
înşelate şi al falsei conştiinţe, spectacolul se conver-
teşte rapid în instrument al puterii. 

Riturile, mai ales cele politice, realizează sin-
teza simbolică a ordinii şi a puterii şi comunică, sub
adăpostul autorităţii şi în perimetrul sărbătorii,
ceea ce altfel intră sub incidenţa contestării. În
cadrul lor, rolurile sociale sunt teatralizate şi se
sugerează că echilibrul comunitar depinde de con-
formarea fiecăruia la rolul său din ierarhia puterii.
Ritualizarea politică actualizează o dimensiune
specific religioasă, cea a memoriei glorioase a origi-
nii, în viaţa comună politică. Marc Augé3 corelează
noţiunea de dispozitiv ritual lărgit, prevăzut cu
efecte sociale, politice şi economice, de spectaculari-
zarea lumii, de proliferarea imaginilor, de interven-
ţia politică, care stabileşte cu alteritatea-public
raporturi parţial imaginare, dar familiare. La inter-
ferenţa tuturor acestora se conturează progresiv o
istorie mitizată. Mitul prospectiv se hrăneşte din
ritualul politic, iar cuvântul ritualic aspiră să cree-
ze mit politic. Simetric, impotenţa rituală poate
reprezenta simptomul unei impotenţe generale, iar
falimentul ritualului poate comporta falimentul
puterii. Ritualurile, prin natura lor, fac parte din
procesul prin care puterea este continuu replicată şi
reconstituită. Funcţia de propulsie a ritualului4

operează constructiv în interiorul unei societăţi
determinate, ceea ce face posibilă asimilarea ritua-
lurilor cu evenimentele istorice, mai cu seamă că
recuperarea şi analizarea formelor simbolice utili-
zate de putere sfârşesc prin a constitui un aspect al
studiului exerciţiului puterii în momente istorice
date. Esenţial activitate motrice care îi implică sim-
bolic pe participanţă într-o întreprindere comună,

ritualul promovează conformitatea, ceea ce explică
faptul că recursul la ritual a rămas o constantă a
puterii, fie că analizăm apelul napoleonian la acvi-
la romană şi la simbolurile carolingiene, fie că ne
gândim la jubileul de diamant al reginei Victoria. Şi
să nu uităm costumele. Satiricul  Sartor Resartus al
lui Carlyle surprinde perfect reductibilitatea roluri-
lor socio-politice la haine, dar şi pericolul reducţiei
fiinţei la suport pentru aceste haine. Graţie costu-
mului punerea în scenă a fiinţei capătă consistenţă
materială şi beneficiază de asociaţii de ordin este-
tic.

În cadrele dihotomiei mentalitate primitivă –
mentalitate modernă, Lucien Lévy-Bruhl5 remarcă
translarea simbolului de la participare, consubstan-
ţialitate, la obiectivarea simbolului şi apoi la simbo-
lul care reprezintă un raport filtrat de gândire.
Obiectivarea lui, plasarea lui într-o relaţie cu un
termen reprezentat se produce prin intermediul
limbajului, al operelor de artă sau al altor simbo-
luri. Potenţată de regimul spectacular, participarea
mistică subzistă şi în societatea civilizată, mai ales
în momentul în care se produce o relaţie de transfer
între persoane; este manifest aici efectul magic al
puterii. În perimetrul sărbătorii, inclusiv al ceremo-
niei oficiale, prin simboluri, imagini şi reprezentări
se pun în valoare scopuri politice, morale şi religioa-
se. 

Constituţia, legile, tratatele, sloganurile, dis-
cursurile, articolele de fond, dezbaterile şi contro-
versele, filosofia politică, zilele comemorative,
monumentele, ceremonialurile, uniformele, istorio-
grafia şi sărbătorile naţionale fac parte din simbo-
lismul politic semnificativ în practicile de putere.
Uzul lor instituţional în vederea influenţării opiniei
publice dă profilul propagandei persuasive şi agita-
torie. Propaganda şi publicitatea mizează pe ceea ce
Raymond Aron6, plecând de la practico-inertul sar-
trian, numeşte extero-condiţionare, adică pe mani-
pularea seriilor. Prin folosirea propagandei şi a slo-
ganurilor se urmăreşte provocarea unui anumit
comportament public pe care fiecare subiect şi-l va
asuma cu o falsă conştiinţă a libertăţii, şi asta pen-
tru că în realitate acesta coincide cu comportamen-
tul celorlalţi. Altfel spus, grupul determină condui-
ta fiecăruia  prin intermediul comportamentului ce-
lorlalţi şi creează iluzia fascinantă a unei serialităţi
totalizante. Această tehnică este aplicabilă în praxi-
sul puterii politice şi al grupurilor rasiste, dar şi în
strategiile publicitare ale agenţilor economici.
Statul, de exemplu, îşi asigură puterea prin menţi-
nerea serialităţii pasive, un rol important în acest
proces jucând sărbătorile naţionale, ceremoniile
totalizante sau spectacolele politice. 

Georges Balandier preia de la Nicholas
Evreinov termenul de teatrocraţie şi dezvoltă pe
marginea acestuia o analiză a conduitei puterii.
Potrivit sociologului francez7, fenomenul teatrocra-
tic reglementează viaţa cotidiană a oamenilor care
trăiesc în colectivitate, deoarece are o funcţie de
regim permanent care se impune regimurilor politi-
ce de natură divină, revocabilă şi succesivă. El con-
feră un suport teatral tuturor manifestărilor exis-
tenţei sociale, cu accent pe actorii puterii. Fiindu-i
constitutiv, imaginarul clarifică fenomenul politic,
deoarece orice sistem de putere reprezintă în ultimă
instanţă un dispozitiv destinat producerii de efecte
similare iluziilor teatrale. Tocmai această perspecti-
vă a permis uneori localizarea adevărului puterii
mai degrabă în substratul marilor mitologii decât în
cunoaşterea ştiinţifică. 

Liderul – actor politic în efortul de a câştiga
puterea şi de a o conserva – nu constituie o nouta-
te; el există şi în lecţia lui Machiavelli. Acest lider
induce o imagine despre sine absolut corespunză-
toare dorinţelor subiecţilor, al căror consimţământ
este la rându-i derivat din iluziile de optică socială.
Aceste operaţiuni sunt facilitate de faptul că ,,mare-
le actor politic controlează realul prin imaginar”8.
În plus, personalitatea din paradigma puterii îşi
exercită histrionismul în faţa unui public deja con-
diţionat de propriul său crez, situaţie în care grani-
ţa dintre iluzia puterii şi realitatea puterii devine
labilă. Miturile9 oferă un set de identităţi progra-

matice pentru personalitatea individuală, iar comu-
nităţile mitologice funcţionează ca adevărate libră-
rii, din care fiecare individ poate extrage nu numai
tiparele dramei interne ale multiplelor sale identi-
tăţi, ci şi cele operante în exterioritatea socio-politi-
că.  

Puterea obţine subordonarea prin intermediul
teatralităţii politicului, accentuată de inserţia
mitului şi a sacrului, de întreg rezervorul de
imagini, de simboluri, de modele de acţiune ale tre-
cutului colectiv, precum şi de istoria idealizată,
aservită puterii în funcţie. Comemorările, sărbăto-
rile, dar şi execuţiile sunt mijloace spectaculare de
afirmare a puterii. Suportul strategiilor teatrocrati-
ce rămâne răspunsul automat al publicului la sim-
bolurile politice evidente, pentru că nu faptele con-
tează în perspectiva reacţiei masei, ci discursul des-
pre aceste fapte. În consecinţă, acţiunea politică for-
mează dorinţele şi cunoştinţele politice ale oameni-
lor, nu invers, axiomă de la care nici măcar modelul
democratic nu se poate sustrage.

Decorul puterii este întotdeauna în aşa fel
construit încât să pună în evidenţă calitatea specia-
lă sau eroică a evenimentelor prezentate, masivita-
tea, ornamentaţia sau caracterul ofical fiind reţete
recurente, adaptate regizoral, la evenimentul pre-
zentat, pentru a-l potenţa şi pentru a fixa eficient
imaginea dorită de către instanţele puterii.
Dialogul este important în economia manipulării
oamenilor prin simboluri, deoarece prin interme-
diul său se realizează un schimb de simboluri cu
impact emoţional maxim la public. Vocabularul fie-
cărei societăţi reflectă credinţele şi valorile trecutu-
lui cu o mare forţă evocatoare, fiecare epocă avân-
du-şi propriul bagaj de cuvinte magice, asimilabil
retoricii care generează succesul maxim. Pentru
secolul al XIX-lea, cuvintele magice sunt libertate,
egalitate, fraternitate, popor, naţiune, drepturi, pro-
gres. Repetarea lor în formule clişeizate nu asigură
doar succesul puterii, ci provoacă o toropire a capa-
cităţii critice, necesară obţinerii asentimentului
politic. 

Dar puterea nu înregistrează numai etape de
plenitudine. Perioadele de interregn ale puterii se
dovedesc a fi, cu precădere, extrem de vulnerabile la
dezordine. Salvarea vine dinspre tratarea ritualică
a dezordinii, deoarece, departe de a fi opusul ordi-
nii, dezordinea  reprezintă un element constitutiv
ordinii, utilizat în scopul menţinerii acesteia. Pe
această filieră intervine bufonul, ca figură de focali-
zare a violenţei instituţionalizate. �
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