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Cadrul general (1/2)

• Date biografice

• Nume: Pierre Felix Bourdieu

• Naționalitate: franceză

• Născut: 01.08.1930, Denguin, Franța (mort: 23.01.2002, Paris, Franța)

• Specializare profesională: sociolog, antropolog, filosof

• Expertiză: problema puterii în societate

• Rezultate remarcabile:

• transferul puterii în societate

• analiza societății ca întreg (anti-reducționist)

• critica structuralismului și a funcționalismului în analiza limbajului

• problema dominației și a puterii simbolice în societate

• teoria stratificării sociale

• limbajul ca mecanism de exercitare a puterii

• introducerea, în analiza socială, a conceptelor de:

• habitus (ca sistem de dispoziții ale individului): subiectiv

• capital (capital social, capital cultural, capital simbolic)

• domeniu: obiectiv
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Cadrul general (2/2)

• Date bibliografice

• Lucrarea recenzată: 

• Language and Symbolic Power, Harvard University Press, 1991 și 1992 (publicată după lucrarea în limba 
franceză, Ce que parler veut dire, Librairie Arthème Fayard, 1982)

• tradusă în limba română:

• titlu: Limbaj și putere simbolică

• editura: Art

• anul: 2012

• traducători: Bogdan Ghiu și Laura Albulescu

• Alte lucrări

• Cărți:

• (1984) Homo Academicus, Les Éditions de Minuit, Paris

• (1991) The Political Ontology of Martin Heidegger, Polity

• (1998) Practical Reason: On the Theory of Action, Stanford University Press

• (1999) Weight of the World: Social Suffering in Contemporary Society, Polity

• (1999) Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market, The New Press

• (2004) Science of Science and Reflexivity, Polity

• (2005) The Social Structures of the Economy, Polity
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Metodologia de recenzare

• Recenzarea lucrărilor va urma, în general, următoarea metodologie:

- vor fi prezentate și examinate ideile de bază conținute în lucrare

- NB: precizări diverse ale autorului

- [C] elemente de comentariu/precizare/evaluare/critică a ideilor autorului – făcute de recenzent

- [A] alte comentarii ale recenzentului, în marja ideilor discutate de autor
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Structura lucrării recenzate (1/2)

• Studiu introductiv (John B. Thompson)

• Introducere generală

• Partea I. Economia schimburilor lingvistice

 Introducere

 Producerea și reproducerea limbii legitime

 Formarea prețurilor și anticiparea profiturilor

• Partea II. Instituirea socială a puterii simbolice

 Introducere

 Limbajul autorizat. Condițiile sociale ale eficacității discursului ritualic

 Riturile de instituire

 A descrie și a prescrie. Condițiile de posibilitate și limitele eficacității politice

• Partea III. Putere simbolică și câmp politic

 Despre puterea simbolică

 Reprezentarea politică

 Delegarea și fetișismul politic

 Identitatea și reprezentarea

 Spațiul social și geneza „claselor”
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Structura lucrării recenzate (2/2)

• Partea IV. Pentru o pragmatică sociologică. Trei studii de caz

 Introducere

 Retorica științificității. Contribuții la o analiză a efectului Montesquieu

 Cenzură și punere în formă

 Discursul de importanță. Câteva observații critice despre „Câteva observații critice privitoare la «Citind Capitalul»”
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Concepte și problematici principale (1/22)

• Generalități despre concepția filosofică și sociologică a lui Bourdieu
• o mare parte din interacțiunea socială este formată din schimburile de expresii lingvistice (schimburi lingvistice)

• (Saussure) limbajul este un tezaur colectiv

• teoria generală a acțiunii ([C] vezi Mises) nu surprinde aspectele lingvistice ale interacțiunii sociale ([C] în timp ce 
Habermas, de exemplu, o face)

• Bourdieu:
• respinge lingvistica formală și structuralistă

• aspiră să elaboreze o teorie generală a practicii ([C] practica în înțelesul kantian, nu în sens praxeologic)

• consideră că structuralismul este o exagerare necontrolată bine metodologic a gândirii lui Saussure, adică: 

• Saussure separă instrumentarul lingvistic de condițiile lui sociale de realizare (producere și utilizare), realizând cea 
mai naturală dintre științele sociale

• se opune analizelor semiotice, pe care le consideră analize exclusiv interne, care ignoră condițiile socio-istorice

• ex.: perechea „langue – parole” la Saussure este analogă perechii „competență – performanță” la Chomsky

• procesele generative sunt localizate la competența lingvistică

• (Bourdieu) dar competența ar trebui văzută la nivel practic, nu abstract (vorbitorul produce enunțuri lingvistice 
adecvate situațiilor sociale, nu enunțuri în general)

• [C] ideea merită translatată la modelul de luare a deciziilor în economie : ex., behaviorismul spune că decizia 
este una adecvată situației, nu modelului de raționalitate homo œconomicus

• o limbă este considerată ca un dat fără istorie, ceea ce e fals (la fel, este considerată ca fiind omogenă – „comunism 
lingvistic” – ceea ce e fals

• aspiră să depășească unele opoziții clasice: individ vs. societate, acțiune vs. structură, libertate vs. necesitate

• ex.: structurile trebuie considerate a intra în categoria obiectivului
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Concepte și problematici principale (2/22)

• [C] la Bourdieu, obiectivismul este analog apriorismului lui von Mises

• problema cu obiectivismul este că transformă practica într-un simplu epifenomen (vezi structuralismul)

• [C] dar nu acesta este și pericolul cu conceptul de geodezică?

• propunerea lui Bourdieu: calea de mijloc între subiectivism și obiectivism

• conceptul-cheie aici: conceptul de habitus

• (def) un set de dispoziții privind acțiunea

• inculcate prin experiență și prin instrucție

• structurate de condițiile sociale

• durabile

• generative

• transpozabile

[C] recunoaștem, aici, o definiție prin…predicate de suficiență

• habitusul orientează, nu determină ([C] exact ca geodezica)

• conceptul de hexis corporal: totalitatea dispozițiilor corporale și mentale în cadrul acțiunii (inclusiv a acțiunii de 
comunicare verbală)

• practica (acțiunea) este efectul conexiunii dintre habitus și condițiile sociale

• [C] geodezica, în opoziție cu habitusul, semnifică condițiile sociale, în timp ce habitusul semnifică condițiile 
individuale

• un câmp de acțiune are ca efect redistribuirea capitalurilor (economic, social, cultural, simbolic etc.)
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Concepte și problematici principale (3/22)

• [C] teoria lui Bourdieu poate fi cu ușurință integrată în praxeologie

• ca efect al habitusului, calculul conștient în acțiune nu este posibil
• NB: vezi teoria jocurilor, sau modelele de raționalitate economică

• [C] conceptul de habitus lingvistic pare a fi analog cu conceptul de competență lingvistică a lui Chomsky
• când trebuie atins un habitus lingvistic superior, ne-natural, apare hipercorectitudinea lingvistică

• manifestarea puterii simbolice presupune o complicitate activă din partea celui asupra căruia se exercită această 
putere
• prin recunoașterea, de către cei dominați, a legitimității puterii și a celor care o exercită ([C] ideea este 

similară cu instituirea autorității, când este nevoie de complicitatea celui dominat autoritar)

• puterea simbolică implică conceptul de violență simbolică
• prin intermediul darurilor (a dărui este un mod de a poseda pe cel căruia i se face darul) care creează 

îndatorare

• în societățile moderne, puterea simbolică (deci și violența simbolică) este prevăzută în norme/instituții
• de exemplu, prin intermediul sistemului de învățământ

• apare un proces de deposedare politică, prin delegare în două etape
• stabilirea cadrului instituțional (auto-creare)

• mandatarea unui purtător de cuvânt al instituției
• ideologii: discursuri politice

• conceptul de clasă socială, la Bourdieu, este mai larg decât cel bazat pe relația de proprietate (Marx)
• Marx a ignorat aspectele simbolice ale formării claselor sociale
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Concepte și problematici principale (4/22)

• PARTEA I. ECONOMIA SCHIMBURILOR LINGVISTICE

• limbajul este văzut, în mod greșit, ca un instrument intelectual, și nu ca unul de putere și acțiune

• schimburile lingvistice reproduc raporturi de putere simbolică

• NB: este nevoie de elaborarea unei economii a schimburilor simbolice

• orice act de vorbire implică două componente

• (1) habitusul lingvistic

• propensiune de a vorbi (interesul expresiv) ([C] la Chomsky: competență lingvistică)

• capacitate lingvistică ([C] la Chomsky: performanță lingvistică)

• corectitudine gramaticală

• adecvare conjuncturală

• (2) structurile pieței lingvistice (cu cenzuri, premii și sancțiuni)

• [C] piața lingvistică acționează într-un mod analog mediului care face selecția naturală: deci Bourdieu ar putea fi creditat cu o 
viziune evoluționistă asupra competenței lingvistice

• piața lingvistică contribuie atât la valoarea simbolică a discursului ([C] oare se referă șa semnificație?), cât și la formarea 
sensului acestuia)

• NB: stil - abatere individuală de la norma lingvistică (ansamblu de diferențe sistematice, aprehendate sincretic)

• trebuie să existe un public care să poată face distincția de stil (să fie înzestrați cu dispoziție diacritică)
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Concepte și problematici principale (5/22)

• nu există cuvinte neutre, iar sensul lor se poate schimba diametral opus în situații diferite

• limbajul neutru (sau neutralizat) trebuie folosit atunci când pe piață există grupuri cu interese diferite

• capacitățile generative ale limbajului sunt nelimitate

• (Frege) există cuvinte care au un sens, fără a avea nici o semnificație (nici un denotat)

• nu există nimic care să nu poată fi spus (se poate spune și nimicul) ([C] avem, aici, o respingere a alegației lui Wittgenstein)

• rostire creatoare: discurs care face să existe ceea ce enunță ([C] vezi conceptul de enunț/discurs performativ)

• limba este suportul visului de putere absolută, prin capacitățile sale performative (ex. prin crearea reprezentărilor colective)

• limbă oficială și unitate politică

• (Saussure) încorporează în teorie un obiect preconstruit (limbajul) căruia îi uită/maschează geneza socială

• (Saussure) nu spațiul modelează limba, ci limba modelează spațiul

• limita răspândirii limbii este stabilită de dinamica internă a limbii, nu de factori exteriori (de ex., politici)

• dar limba oficială este legată de stat, și ca geneză și ca uz

• integrarea (politică) în comunitatea lingvistică este condiția instaurării unei dominații lingvistice

• limba standard: un produs „normalizat”

• o limbă standard este necesară pentru inter-comprehensiune între toate spațiile unificate politic

• standardizarea limbii răspunde unui imperativ de modificare a structurilor (reprezentărilor) mentale – ex. revoluția 
franceză, și unui imperativ politic mai larg – ex. constituirea națiunii

• (Humboldt) cuplul limbă-națiune, precum și rolul unificator al Universității (școlii) în standardizarea limbii

• dobândirea limbii standardizate, prin școală îndeosebi, permite accederea în funcții administrative
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Concepte și problematici principale (6/22)

• unificarea pieței și dominația simbolică

• femeile sunt mai predispuse să accepte exigențele pieței bunurilor simbolice (limba)

• dominația lingvistică este corelativă unificării pieței lingvistice, care este corelativă unificării pieței economice

• dominația politică poate impune dobândirea limbii standardizate, dar și utilizarea ei (aici rezidă o anumită autonomie a 
dinamicii limbii) (NB: există „premii” și „sancțiuni” în dobândirea și uzul limbii)

• forțarea (prin injoncțiune) a utilizării limbii standardizate trimite la întreaga structură socială

• abateri distinctive și valoare socială

• diferențele de însușire (și de uz) a (al) limbii sunt corelate cu condițiile sociale

• este nevoie de o sociologie structurală a limbii ([C] revine la sugerarea abordării structurale în privința sociologiei limbii)

• care să opereze relația dintre sisteme de diferențe lingvistice și sisteme de diferențe sociale

• clasele de indicii stilistice ale limbii indică clasele sociale ([C] nu neapărat în sensul lui Marx)

• capacitatea de a vorbi este naturală și universală, dar vorbirea (uzul capacității de a vorbi) este condiționat social

• acceptabilitatea socială a limbii nu se reduce la gramaticalitate

• distincția este dată de condiționările facultative ale limbii, nu de cele categorice (care sunt comune, indiferent de 
statutul social al vorbitorului)

• există o piață lingvistică, caracterizată de o concurență obiectivă

• aici, competența lingvistică legitimă generează distincția lingvistică care reflectă distincția socială

• NB: lungirea duratei studiilor nu este întotdeauna justificată per se, ci din perspectivă socială, asigurând o mai mare 
„respectabilitate”, deci dobândirea competenței lingvistice și a prestigiului antrenat de ea depinde de poziția socială (de 
ex., de capacitatea financiară)
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Concepte și problematici principale (7/22)

• (Saussure) vorbește despre homo linguisticus

• conceptul implică, pe piața lingvistică, concurența pură și perfectă din economia lui homo œconomicus

• homo linguisticus maximizează randamentul informativ

• acesta este efectul rarității distinctive ([C] prin analogie cu raritatea resurselor/bunurilor din economie)

• mai există un efect, asociat acestuia: diferențele distinctive lingvistice se organizează într-o ierarhie în raport cu 
standardul (cu norma) lingvistic (ă)

• câmpul literar și lupta pentru autoritatea lingvistică

• structura câmpului lingvistic: distribuirea inegală a capitalului lingvistic

• reproduce distribuirea inegală a condițiilor de viață

• limba nu conține în ea însăși puterea de a se răspândi în spațiu și de a se perpetua în timp

• [C] teoria lui Bourdieu asupra limbii e un soi de evoluționism lingvistic

• există o luptă, în câmpul lingvistic, între reprezentanții diferitelor stiluri lingvistice (ex.: creatorii literari care, în lupta de 
concurență, creează și perfecționează limba)

• excelența lingvistică se caracterizează prin două trăsături:

• distincție

• corectitudine

• limba legitimă este o limbă semi-artificială, care trebuie permanent întreținută ([C] vezi conceptul de sustenabilitate, care 
s-ar putea aplica, în spiritul metodologiei lui Bourdieu, și limbii)
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Concepte și problematici principale (8/22)

• dinamica câmpului lingvistic

• competența legitimă în domeniul lingvistic este asigurat de doi factori

• familia

• sistemul școlar/instructiv/educațional

• modurile de exprimare lingvistică depind de modurile de achiziție a competenței lingvistice

• există o inegalitate în dobândirea uzului autorizat al limbii legitim și o egalitate în recunoașterea necesității utilizării limbii 
legitime

• modelul petei de ulei în difuziunea lingvistică (two-step flow)

• modelul prelingerii în difuziunea lingvistică (trickle-down)

• formarea prețurilor și anticiparea profiturilor

• discursul este și un semn de bogăție, de autoritate, nu un simplu instrument de comunicare

• există și o utilizare simbolică a limbii, nu doar o utilizare instrumentală

• capital, piață și preț

• concurența între discursurile lingvistice oglindește concurența între grupurile sociale reprezentate de concurenții de pe 
piața lingvistică

• strategia de condescendență: strategia prin care discursul lingvistic face apel la mândria auditoriului (de pildă se vorbește 
în dialectul lui, deși se știe că vorbitorul poate vorbi în limba oficială, recunoscută ca fiind dominantă)

• competența lingvistică nu este o simplă capacitate tehnică, ci una statutară, care e însoțită de cea tehnică

• totuși,  nu capacitatea tehnică fundamentează capacitatea statutară, ci invers

• producțiile aceluiași habitus lingvistic variază în funcție de piața lingvistică
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Concepte și problematici principale (9/22)

• capitalul simbolic: o putere necunoscută
• capitalul simbolic: recunoașterea acordată de un grup (sau de o piață lingvistică)
• NB: actele ilocuționare (Austin) sunt acte de instituire doar condiționate de ordinea socială a pieței pe care sunt emise
• disocierea actului de vorbire de condițiile lui sociale duce la absurdități (puterea simbolică nu există fără o simbolică a 

puterii): NB: impostură: pretenție afirmată la nivelul aparențelor
• orice act de vorbire este produs de și pentru o piață lingvistică (NB: există acte de vorbite constative, performative etc.)

• anticiparea profiturilor
• pentru a fi eficient, un discurs lingvistic trebuie să verifice condițiile sociale de acceptabilitate

• gramaticalitatea
• „formarea prețurilor”

• condițiile sociale de acceptabilitate implică și anticiparea sancțiunilor simbolice și a profiturilor simbolice generate de 
discurs

• această anticipare ține de habitusul lingvistic și de relația acestuia cu piața lingvistică (generează, de ex., auto-
cenzura) NB: nu este vorba despre un calcul rațional ([C] atunci nu este anticipare, ci așteptare)

• NB: purtătorul de cuvânt are un discurs de aparat
• NB: producătorul discursului lingvistic se confruntă atât cu ceilalți producători (care sunt concurenți), cât și cu 

consumatorii
• legea de formare a prețurilor pe piața discursului lingvistic este norma lingvistică (NB: ironia are o intenție defensivă)

• variația formei discursului depinde de relația dintre habitus și piață
• tensiunea obiectivă a pieței (gradul de oficialitate a situației), adică distanța socială dintre interlocutori
• sensibilitatea locutorului la tensiunea socială și la cenzura implicată (de ex., prin eufemizare)

• NB: formalismul social este asemănător cu formalismul magic
• în formalismul social fiecare situație admite o singură variantă expresivă ca aducând profitul simbolic maxim 
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Concepte și problematici principale (10/22)

• habitus lingvistic și hexis corporal

• acceptabilitatea lingvistică este o relația între habitus și piață

• NB: habitusul este tot rezultatul acțiunii pieței

• NB: eficacitatea informativă a oricărei noi experiențe asupra habitusului este descrescătoare ([C] avem, aici analogul legii 
randamentelor descrescătoare din economie)

• există un simț al propriei valori sociale, care se exprimă în forma discursului lingvistic

• NB: nesiguranța produce incorectitudine prin hipercorectitudine

• prin habitusul lingvistic se exprimă întregul habitus de clasă

• pe măsură ce urcăm în ierarhia socială, gradul de cenzură (de ex., de punere în formă și de eufemizare) crește

• licența lingvistică face parte din travaliul de reprezentare: argoul este produsul unei căutări a distincției

• modul de gândire dualist: acceptarea unei limbi normate (dominante, legitime) și a unei limbi tolerate (populare, 
dominate, ilegitimă)

• refuzul de a se supune normelor limbii dominante este mai accentuat la bărbați decât la femei

• opoziția la dominanța vorbirii se exprimă fie prin violență/virilitate a limbajului, fie prin politică

• tensiunea pe piața lingvistică (direct proporțională cu supunerea la dominanța lingvistică) este minimă în schimburile 
lingvistice private și maximă în schimburile lingvistice publice

• cea mai „eficace” formă de a evita arătarea apartenenței la clasa lingvistică dominată este tăcerea

• femeile sunt trimise, de regulă, de bărbați, să înfrunte piața dominantă lingvistic, pentru că sunt mult mai versatile și 
renunță mai ușor la apărarea propriului habitus, comparativ cu bărbații „duri”
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Concepte și problematici principale (11/22)

• PARTEA II. INSTITUIREA SOCIALĂ A PUTERII SIMBOLICE

• în analiza obiectelor sociale trebuie să se ia în considerare actele de numire a acestor realități

• teoria neokantiană conferă limbajului o funcție simbolică de construire a socialului (NB: consens: homologein)

• limbajul (cuvintele, numirea) instituie sau destituie realitatea

• NB: ne trebuie o teorie a efectului de teorie

• NB: misterul ministerului – „magia” autorității în instituirea realității prin impunerea consensului

• NB: lumea este reprezentarea mea

• limbajul autorizat: condițiile sociale ale eficacității discursului ritualic

• Saussure opera o distincție între știința limbii și știința utilizării sociale a limbii

• asta implică: conținutul informativ al mesajului epuizează conținutul comunicării (Bourdieu consideră că e fals)

• NB: Austin și Habermas analizează discursul în sine, din perspectivă pur structurală, găsind eficacitatea sa în substanța 
propriu-zis lingvistică

• că nu-i așa, se vede și la Homer când oratorului i se înmânează, înainte de a lua cuvântul, un skeptron

• [C] limbajul suferă aceleași structurări ca și activitatea economică dintr-o firmă: rutinizări, stereotipizări, neutralizări etc.

• modul de utilizare a limbajului depinde de poziția socială a vorbitorului

• NB: purtătorul de cuvânt este un impostor înzestrat cu skeptron
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Concepte și problematici principale (12/22)

• există ritualuri ale magiei sociale, bazate pe skeptron

• un discurs trebuie analizat din perspectiva a trei proprietăți

• ale discursului

• ale autorului discursului

• ale autorizatorului autorului/discursului

• recunoașterea puterii unui discurs nu depinde de faptul dacă discursul este sau nu înțeles, ci de autoritatea celui 
care pronunță discursul

• există condițiile liturgice ale discursului

• toate condițiile ritualice care facilitează recunoașterea 

• implică inclusiv complicitatea ritualică dintre vorbitor și auditor

• NB: Austin este un formalist (o specie de structuralist)

• NB:

• instituția: ministerul

• funcția: magistratura

• riturile de instituire

• (Poincaré): generalizarea matematică – arta de a da același nume unor lucruri diferite

• consecința: limbajul este determinant, inclusiv în demonstrația matematică

• [C] Bourdieu caută invarianți, dar asta nu înseamnă că revine la structuralism, deoarece contextul de invarianță este cel 
social – aici se potrivește mai bine conceptul nostru de cadru situațional sau geodezică socială
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Concepte și problematici principale (13/22)

• instituire: consfințire, legitimare, consacrare

• instituirea conferă proprietăți de natură socială, pe care le naturalizează (le consacră ca fiind naturale)

• a consacra înseamnă, concomitent, a sancționa și a consfinți

• NB: diploma ține tot atât de mult de magie ca și amuletele

• instituirea este un act de magie socială – creează realități sociale

• produce discontinuitate în continuitate

• (Durkheim) religia este un delir bine întemeiat

• a institui înseamnă a crea un drept de a fi care generează o datorie de a fi

• adică transformă indicativul în imperativ

• (Platon) ta heautou prattein – a face ceea ce ține de esența ta să faci

• esența socială este un act de instituire socială (esența socială se instituie social)

• NB: katègoreisthai însemna, la origine, a acuza public, adică a crea indicative care sunt și imperative, în același timp

• instituirea este o invenție socială, chiar când se bazează pe o diferență naturală

• cu cât o instituție impune condiții de acces mai dure, cu atât oamenii doresc mai mult să adere la acea instituție ([C] vezi 
atracția pe care o exercită așa-zisele societăți secrete)

• NB: (Parsons) distincția făcută de el între ascription vs. achievement (a fi vs. a face)
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Concepte și problematici principale (14/22)

• a descrie și a prescrie: condițiile de posibilitate și limitele eficacității politice
• acțiunea politică se referă la acțiunea cunoașterii oamenilor asupra lumii

• produce și/sau impune reprezentări asupra lumii

• grupează sau destructurează oameni pe baza manipulării reprezentărilor

• subversiunea politică presupune o subversiune cognitivă

• adeziunea politică subzistă atâta timp cât reprezentarea despre ordinea lumii este confirmată de ordinea obiectivă a 
lumii

• în caz contrar apare un epoché practic (suspendarea adeziunii la ordinea reprezentată)

• viziunea politică este un enunț performativ ([C] creează realitatea despre care enunță)

• NB: teoriile sociale sunt programe de percepție (mai bine zis de acomodare a ordinii subiective despre lume cu ordinea 
obiectivă a lumii)

• NB: alodoxie: eroare de percepție, de reprezentare și chiar de exprimare (discurs)

• alodozia face posibilă distanța dintre ordinea practică și ordinea discursului

• NB: etosul este tăcut, logosul este manifest

• NB: marxismul a execitat un efect de teorie (adică un efect performativ al enunțului descriptiv) fără echivalent în istorie

• tezele politice sunt indecidabile: sunt enunțuri constative (descriptive) sau performative?

• (Myrdal): conceptele economice sunt, concomitent, descriptive și prescriptive

• o predicție creează „pretenția de a fi” (Leibniz) a lucrului predictat

• [C] se bazează pe conceptul de probabilitate propensivă (introdus de Popper)

• efectul de teorie este cu atât mai mare cu cât ordinea subiectivă propusă de discurs este mai apropiată de ordinea 
obiectivă ([C] aici rezidă credibilitatea discursului politic)
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Concepte și problematici principale (15/22)

PARTEA III. PUTERE SIMBOLICĂ ȘI CÂMP POLITIC

• despre puterea simbolică

• puterea simbolică este acea putere care nu se poate exercita decât cu complicitatea celor care nu vor să știe că o suportă 
sau chiar  exercită

• sistemele simbolice ca structuri structurante
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Concepte și problematici principale (16/22)

• sistemele simbolice ca structuri structurate

• analiza kautegorică este opusul analizei alegorice

• raportarea a ceva se face exclusiv la acel ceva (Schelling)

• Saussure a procedat, și el, kautegoric

• limba este o condiție de inteligibilitate a vorbirii

• prima sinteză

• sistemele simbolice sunt instrumente de cunoaștere și de comunicare

• numai ceva structurat poate exercita o putere de structurare ([C] economiștii ar trebui să reflecteze mai mult la asta)

• conformismul logic (Durkheim) – acordul între înțelegeri, în construirea simbolică a realității

• concepere omogenă a timpului, spațiului, numărului și cauzei ([C] vezi, aici, propunerile noastre pentru: a) 
spațiul economic, b) timpul economic; c) numerele economice; d) mecanismul cauzal vs. cauză în economie)

• solidaritatea socială (Radcliffe-Brown): împărtășirea aceluiași sistem simbolic

• simbolurile sunt instrumente de integrare socială

• producțiile simbolice ca instrumente de dominație

• tradiția marxistă (funcționalistă) explică producțiile simbolice prin raportare la interese (de clasă)

• ideologia: un interes particular prezentat drept interes colectiv

• spre deosebire de mit, care reprezintă un interes colectiv

• ideologia disimulează funcția de diviziune sub funcția de comunicare
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Concepte și problematici principale (17/22)

• a doua sinteză

• NB: eroare interacționistă: reducerea raporturilor de forță la raporturi de comunicare

• surse și efecte ale puterii simbolice

• ([C] proiectul de țară: trecerea de la ideologie la mit)

• NB: sociodicee – teoria care susține caracterul benefic al unei teorii sociale (prin analogie cu conceptul de teodicee)

• are dublă determinare: clasa socială pe care o servește, respectiv grupul de experți care o elaborează

• NB: marxismul a ignorat cea de-a doua determinare

• există o omologie între câmpul producției ideologice și câmpul luptei dintre clase

• putere simbolică: putere de constituire a dat-ului prin enunțare

• ea este posibilă doar dacă este recunoscută, adică nerecunoscută ca arbitrară

• ea este secundă, subordonată în raport cu puterea de clasă

• [C] o cibernetică socială ar putea fi edificată prin adiționarea la comunicare a puterii simbolice

• reprezentarea politică

• NB: intenția este inserată în situație – Wittgenstein ([C] aici se anticipează conceptul de geodezică socială!)

• NB: deosebirea dintre partid și asociație: asociația are un caracter ad-hoc, pe când partidul are un caracter de 
permanență

• apartenența la partide este fie o opțiune secundară (pentru cei care au reușit în cariera profesională), fie una de 
substituție (pentru cei care nu au reușit în cariera profesională)
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Concepte și problematici principale (18/22)

• NB: fides implicita: delegare totală, credință nelimitată

• concentrarea de capital politic este maximă în cazul partidelor care-și propun să lupte împotriva concentrării de capital 
economic

• competență, mize și interese specifice

• NB: se produce o teatralizare a politicii, prin delegarea necondiționată către profesioniști a sarcinii de a produce 
cunoaștere politică (ex.: dezbaterile între specialiști ai politicii, în care publicul larg este doar spectator)

• teatrul lumii sociale

• NB: parlamentul (ca structură, și chiar ca așezare pe scaune), manifestațiile etc. sunt teatralizări ale puterii simbolice

• reprezentanții au și propriile lor interese, de ex. de concurență cu alții asemenea lor din opoziție sau din același partid
(vezi limbajul esopic)

• un sistem de abateri

• un partid nu poate fi înțeles, în luările sale de poziție, fără a lua în calcul luările de poziție ale celorlalte partide din
câmpul politic ([C] un efect de bootstraping sau de entanglare)

• invariantă este doar relația partidului cu celelalte partide, nu poziția partidului ca atare ([C] atenție, în economie 
invarianța trebuie căutată la nivelul relațiilor, nu al proprietăților sau, și mai rău, al lucrurilor)

• absența resurselor clientelei unui partid mărește încrederea în partid ([C] vezi cazul PSD-ului)

• NB: toate acestea pot fi analizate cel mai bine cu metoda topologiei
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Concepte și problematici principale (19/22)

• cuvinte de ordine și idei-forță

• forța unui discurs depinde nu atât de proprietățile lui intrinseci, cât de forța mobilizatoare pe care o poate dezvolta, 
precum și de recunoașterea din partea celor cărora se adresează, mai ales dincolo de cercul specialiștilor

• NB: dimpotrivă, în cazul științei, ieșirea dincolo de cercul specialiștilor poate ascunde riscul discreditării

• NB:  în politică, enunțurile se auto-verifică, deoarece toate sunt performative

• credit și credință

• NB: credință vine de la kred, care înseamnă putere magică

• capitalul politic datorează mai puțin delegării decât încrederii

• de aici, „cârdășia” omului politic cu jurnaliștii

• speciile capitalului politic

• conservatorii partidului sunt cei care depind cel mai mult de partid

• deoarece acesta le transferă credibilitatea și autoritatea (așa-numiții aparatcici)

• partidul învestește pe cei care investesc în partid

• specii de capital politic

• capital politic de funcție

• capital politic de notorietate

• există două tipuri de concurență între membrii unui partid

• concurența internă (între profesioniști)

• concurența externă, pentru captarea clienților
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Concepte și problematici principale (20/22)

• instituționalizarea capitalului politic

• instituționalizarea capitalului politic (de ex., dobândirea, prin alegeri, a unui post în administrație – locală sau centrală) 
poate bloca sau ameliora presiunea aparatului asupra individului din aparat

• există pericolul înlocuirii militantismului de funcționarism (sau birocratism)

• probendieri (Weber) dependenți de aparat

• [C] acesta este motivul pentru care un partid aflat în opoziție se întărește, iar unul aflat la putere slăbește din punct 
de vedere militant și programatic

• câmpuri și aparate

• cu cât mandanții partidelor sunt mai lipsiți de capital cultural și economic, cu atât aparatul de partid funcționează mai 
monolitic (deoarece se bazează pe fidelitate, adică pe delegare necondiționată și ireversibilă)

• dizidențele trebuie, deci, eliminate

• profanii sunt împiedicați să vorbească sau să controleze

• prin distribuirea timpului liber, partidele își loializează adepții, în primul rând militanții

• habitusul și aparatul se dezvoltă simbiotic

• aparatul transformă tribunii în simple cadre

• delegarea și fetișismul politic

• este posibil ca mandatarul unei puteri să aibă putere asupra mandantului

• se produce o transcendență a socialului (vezi adepții lui Durkheim)

• activitatea de delegare este o sursă de alienare politică (mandantul există prin mandatar)

• NB: ministru înseamnă slujitor (ministerium devine mysterium, ca urmare a fetișizării creației inter-subiective)
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Concepte și problematici principale (21/22)

• grupul există doar din momentul în care are un reprezentant

• există două etape de mandatare

• grupul creează un birou

• biroul creează un reprezentant al său (secretar general, purtător de cuvânt)

• omologia și efectele de nerecunoaștere

• impostura legitimă (cea a purtătorului de cuvânt, care crede sincer că este reprezentant)

• se produce un efect de metonimie (metanoia: conversiune)

• delegații aparatului

• aparatul (mandatarii) are tendința naturală de reproducere

• el va ajuta pe cei care nu ies din tiparele aparatului (de ex., din mediocritate)

• mai exact, pe cei care nu sunt nimic prin ei înșiși, adică în afara aparatului

• efectul de birou

• concentrarea puterii în mâinile reprezentantului (a șefului biroului)

• a nu face, a nu alege: soluția de succes pentru aparatcici

• există o teodicee a aparatului

• identitatea și reprezentarea

• NB: ceea ce creează o regiune teritorială nu este spațiul ci timpul (de ex., istoria)

• prin enunțul performativ se trece de la reprezentarea realității la realitatea reprezentării

• provocarea ripostei aduce beneficiul recunoașterii (unei poziții, realități etc.)
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Concepte și problematici principale (22/22)

• spațiul social și geneza „claselor”

• în analiza genezei claselor, marxismul a privilegiat substanța (grupurile sociale reale) în detrimentul relațiilor (care sunt, 
de fapt, fundamentale)

• sociologia este o topologie socială ([C] economia ar trebui să fie, și ea, o topologie economică)

• spațiul social are mai multe dimensiuni (generate de proprietăți), iar actorii sociali se definesc în mod relativ

• proprietățile (dimensiunile) spațiului social: speciile de putere sau de capital

• perceperea lumii sociale și lupta politică

• în locul unei conștiințe de clasă (Marx) există, mai degrabă, un inconștient de clasă

• acest inconștient trebuie transformat în simțul comun (consensul la nivel de grup social) al perceperii structurilor sociale

• NB: politicienii sunt profesioniști ai puterii simbolice

• lumea socială constituie un sistem simbolic

• conștientizarea diferențelor sociale, sau crearea lor prin limbaj – stilizarea vieții (Weber)

• NB: conceptul de Stand (Weber) opus conceptului de clasă (Marx)

• puterea unui agent social este proporțională cu capitalul simbolic deținut

• ordinea simbolică și puterea de numire

• NB: statul deține și monopolul violenței simbolice legitime (numirea, revocarea etc.)

• NB: polionomasia: pluralitatea de nume

• titlul este o formă de remunerare echivalentă remunerării salariale (ca percepție)

• NB: theorein – puterea de a face să se vadă
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VĂ  MULȚUMESC  PENTRU  ATENȚIE !
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