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Sociologia Culturii
Curs 4 (21 octombrie 2015)

Cultură și putere
Eugen Glăvan

Adu-ţi aminte întotdeauna că eşti absolut unic. Aşa cum sunt toţi ceilalţi. 
Margaret Mead

Academia de Studii Economice
Facultatea de Administrație și Management Public

You don't have to burn books to destroy a culture. Just get people to stop reading them.
Ray Bradbury

Obiectiv: înțelegerea relațiilor dintre cultură și putere și a consecințelor individuale, de 
grup sau național/regional.

Activităţi de curs

1. Definirea conceptelor
2. Studii culturale: aspecte ale puterii care 

definesc ordinea culturii
3. S. Schwartz: constructe valorice
4. I. Wallerstein: Teoria sistemului mondial
5. S. Huntington: O ciocnire a civilizațiilor?
6. Bibliografie
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Putere: 
- Capacitate relativă a unui individ de a modifica starea cuiva prin furnizarea sau reținerea 

resurselor sau administrarea unor pedepse. 
- Abilitatea unui deținător de putere de a acționa fără interferențe sociale pentru promovarea 

idealurilor sau scopurilor proprii. 

I view cultural values as the normative value emphases that underlie and justify the functioning 
of  societal institutions. Individual values, beliefs, practices, symbols, and norms are
manifestations of  the underlying culture, but they themselves are not the culture. Culture itself  is 
a hypothetical, latent variable measurable only through its manifestations. The normative 
emphases of  a culture shape the content and distribution of  individual values, beliefs, actions, 
and so forth, through the expectations, opportunities, and constraints to which people are 
exposed. (Schwartz, 2012, 314)

Dimensiune personală sau socială: valori culturale și valori individuale (Schwartz, Hofstede)

Definiții ale puterii

Implicații sociale ale puterii: - Postulatul culturii sociale comune coerente și obiecte culturale particulare (de exemplu Eminescu 
sau Enescu) și obiecte triviale sau efemere. - Cine produce și distribuie cultura? Obiectele culturale reflectă valori și înțelesuri care privesc 
audiența acestora. 

- Granițe simbolice între cultura înaltă și joasă care definesc etnicități, identități de gen sau 
afilieri politice și creează și mențin relații de putere. 

Furnizori ai produselor culturale: muzică, televiziune, filme, jocuri video, modă.
Surse ale diferențelor naționale în dimensiunile valorice culturale:
- Latitudinea (climatul), densitatea populației, experiențele istorice (Hofstede)
- Dezvoltarea economică, proporția forței de muncă în sectorul industrial sau de servicii, 

moștenirea religioasă, sistemul comunist (Inglehart si Baker)
- Eterogenitatea etnică, moștenirea religioasă, perioada de existență a unui stat viabil 

(Schwartz) 
- Evoluția culturală comună și genele (Chiao and Blizinsky) (Schwartz, 2012, 315)

Implicații ale puterii în cultură
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Shalom Schwartz: indivizii din toate societățile au o orientare specifică spre anumite constructe 
valorice (intrinseci sau extrinseci). Acestea sunt:
• Puterea (power): orientarea spre a deține un prestigiu social înalt, spre a deține controlul 

asupra celorlalți oameni și resurse;
• Realizarea (achievement): Orientarea spre a obține succesul personal prin demonstrarea de

competente și merite în conformitate cu standardele sociale existente. 
• Hedonism: orientarea către a obține gratificații și satisfacții ținând de plăcerea personală.
• Stimularea (stimulation): similară hedonismului, însă orientată explicit spre derivarea de 

gratificații și plăcere din lucruri noi, extrem de dificile.
• Autodirecționarea (self-direction): orientarea spre a fi independent, spre a avea controlul 

asupra propriei vieți, spre a cunoaște, crea, inova, explora.
• Universalism: orientarea spre toleranță, înțelegere, armonie cu alți membri ai societății și cu 

natura.
• Benevolența (benevolence): preocupare pentru bunăstarea altora, mergând până la orientarea 

către filantropie, ajutorarea necondiționată a tuturor semenilor.
• Tradiționalism (tradition): orientare către respectarea normelor și valorilor existente, 

repetarea lucrurilor mergând pe căi bătute, conservatorism, respingerea schimbării.
• Conformism (conformity): orientare către respectarea unor reguli, structuri și ierarhii clare, 

obediență.
• Securitatea (security): orientarea către stabilitate, siguranță, armonie a propriei persoane, a 

relațiilor în care este implicată, a societății în ansamblul ei, către confortul oferit de existenta 
unor forțe care să protejeze această siguranță. (Voicu, 2010, 267-268)

S. Schwartz: inventar al constructelor valorice

S. Schwartz: inventar al constructelor valorice

Harta valorilor. Sursa: http://fication.se/?p=593
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Immanuel Wallerstein – teoria sistemului economic mondial:
Criza feudală (1450-…) a fost precipitată de interacțiunea dintre următorii factori:
• Stagnarea producției agricole (cresc dificultățile țăranilor odată cu expansiunea claselor 

dominante)
• Ciclul economic al feudalismului a atins nivelul optim
• Schimbarea condițiilor climatice a scăzut productivitatea în agricultură și a contribuit la 

creșterea epidemiilor în cadrul populației. 

Caracteristici – emergența sistemului în cadrul granițelor trasate de sisteme politice naționale:
- Sisteme de guvernare
- Monopoluri comerciale
- Utilizarea forței

I. Wallerstein: teoria sistemului mondial (I)

Teoria sistemului mondial: modelul variabilelor de bază

www.irows.ucr.edu/cd/theory/wst1.htm
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Diviziunea internațională a muncii determină relațiile dintre regiuni și tipurile de condiții de 
muncă:
- Centrul (Anglia, Franța, Olanda): guverne centrale, birocrație extensivă, armate de 

mercenari. Burghezia locală are control asupra comerțului. Sărăcirea țăranilor prin sistemul 
de rente mută populația în centre urbane; agricultura devine comercială și tehnologizată.

- Periferia (Estul Europei și America Latină): lipsa guvernelor centrale puternice, export de 
materiale neprelucrate spre centru, practici de muncă [()] coercitive. 

- Semi-periferia regiuni din centru decăzute (Italia, Germania) sau din semi-periferie 
îmbunătățite (Spania, Polonia). Poziție slabă în comerțul internațional, economie capitalistă
rurală

- Exteriorul: izolare față de sistemul economic mondial (Rusia). Schimburi economice cu 
Asia, piață internă. 

Stadii și evoluții: birocratizare, omogenizarea populației locale, expansiunea milițiilor, 
absolutism, diversificarea activităților economice (1450-1670); explorarea și exploatarea noilor 
piețe, includerea Asiei și Africii în periferie permite SUA și Germaniei intrarea în centru (sec. 
18).

I. Wallerstein: teoria sistemului mondial (II)

Huntington, Samuel P. (1993). A Clash of  Civilizations? Foreign Affairs (Summer), 22-49.
The great divisions among humankind and the dominating source of  conflict will be cultural. 
Nation states will remain the most powerful actors in world affairs, but the principal conflicts of  
global politics will occur between nations and groups of  different civilizations. The clash of  
civilizations will dominate global politics. The fault lines between civilizations will be the battle 
lines of  the future.
Civilizații: Vestică, Islamică, Chineză, Japoneză, Ortodoxă/Rusă, Hindu, Africană și Latină.
Ostilități ipotetice în 2020: China, Pacific, Europa. 
Alianțe: SUA-Europa-Rusia-India vs. China-Japonia-Islam. 
Critică: religiile nu sunt monolitice, diferențe naționale, dependența de cale, istoria

Huntington: o ciocnire a civilizațiilor?
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Huntington: o ciocnire a civilizațiilor?
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