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Abstract
This paper begins with a conceptual analysis of
the methodology proposed by Max Weber for social
sciences, referring, among other things, to rationality and
rationalism, to interpretation and understanding and, of
course, to ideal-type.
The scientific-sociologic background in which
Weber has built his works determines us to devote a
chapter to the influences and links among the sociologies
of some great thinkers of the field, such as Durkheim,
Marx and Weber. This analysis opens the path to the
approach of the religious factor, so significant for the
original work of the German sociologist (see
Protestantism role in the development of the capitalist
society). In this respect, we mention the idea of the
influence of religion on the social action by presenting
the religious factor and the social action in Weber’s
works.
The critical approach of the Marxist theory with
regard to the social classes was absolutely necessary in the
work of a thinker – sociologist, philosopher and
economist – as Max Weber.
In the chapter about society and social classes in
Weber’s thinking, our undertaking comprises, among
other things, class structures and class relations, but also
the classification structure in the social consciousness.
The conclusions drawn are useful both for the accurate
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understanding of the analyzed works and for the current
research of the social structure and ranking in
contemporary conditions.
This paper gives a special attention to some
theories which are specific to Weber’s thinking, such as
the theory of human values and attitudes, rationality
theory, the theory of the individual’s freedom and
liability, the theory of meaning and significance, the
theory of the connections between purpose and means,
and, of course, the theory of the human and social action.
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Introducere
O cercetare privind opera complexă a lui Max
Weber este legitimă şi, mai ales, necesară având în vedere
semnificaţia acesteia pentru stadiul de dezvoltare al
societăţii româneşti actuale. Este suficient dacă ne referim
la funcţia euristică a operei gânditorului german privind
exigenţele unei birocraţii funcţionale, administraţia
românească contemporană aflându-se sub nivelul
normelor şi al “restricţiilor” stabilite de Weber cu aproape
un secol în urmă.
Lucrarea de faţă debutează cu o analiză
conceptuală, menţionându-se, între altele, raţionalitatea şi
raţionalismul, interpretarea şi înţelegerea, ideal-tipul, după
ce se face referire la metodologia propusă de Max Weber
pentru ştiinţele sociale.
Contextul ştiinţific-sociologic în care Weber şi-a
construit opera ne determină să consacrăm un capitol
influenţelor şi raporturilor între sociologiile unor mari
gânditori ai domeniului cum sunt Durkheim, Marx şi
Weber. Această analiză deschide calea spre abordarea
factorului religios, atât de semnificativ pentru creaţia
originală
a
sociologului
german
(vezi
rolul
protestantismului în dezvoltarea societăţii capitaliste).
Menţionăm în acest sens ideea influenţei religiei asupra
acţiunii sociale prin prezentarea factorului religios şi actul
social în opera weberiană.
9
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Abordarea critică a teoriei marxiste a claselor
sociale se impunea cu necesitate în opera unui gânditor sociolog, filosof şi economist - ca Max Weber.
În capitolul despre societatea şi clasele sociale în
gândirea weberiană, demersul nostru include, între alte
teme, structuri de clasă şi relaţii de clasă, precum şi
structura de clasificare în conştiinţa socială. Concluziile
rezultate sunt utile atât pentru înţelegerea corectă a operei
analizate, cât şi pentru cercetarea actuală a structurii şi
stratificării sociale în condiţiile contemporane.
Scopul nostru constă în valorificarea actuală a
ideilor gânditorului german şi în “curăţarea” weberismului
de tot felul de “ajustări” sau “adăugiri” inadecvate sau
chiar opuse spiritului gânditorului german. Într-o vreme
în care statutul social ilegitim domină în raport cu statutul
legitim, teoria weberiană a legitimităţii este de maximă
actualitate, trebuind să fie valorificată în condiţiile noastre
specifice.
Lucrarea acordă o atenţie specială unor teorii
specifice gândirii weberiene, între care se află teoria
valorilor şi atitudinilor umane, teoria raţionalităţii, teoria
libertăţii şi responsabilităţii individului, teoria sensului şi
semnificaţiei, teoria raporturilor dintre scop şi mijloace şi,
desigur, teoria acţiunii umane şi sociale.
În perspectiva zilelor noastre, considerăm
deosebit de semnificativă etica răspunderii ca tip ideal
etic. În tot ceea ce facem, în gândire şi acţiune, trebuie să
ne călăuzim după exigenţele responsabilităţii, prin
calcularea consecinţelor, gesturilor, ideilor noastre,
trecând peste idei, convingeri anterioare, atunci când etica
răspunderii o impune.
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1. Metodologia propusă de Max Weber în
ştiinţele sociale
Max Weber vede realitatea socială nu doar ca pe o
simplă prelungire a naturii. Ea reprezintă totalitatea
activităţilor semnificativ orientate prin care actorii sociali
îşi stabilesc atât scopuri precise, cât şi mijloace optime
pentru a le atinge, cu condiţia ca acestea să se încadreze în
cadrele normative ale legii. În fapt, realitatea socială este o
creaţie culturală care nu vizează individul, ci o întreagă
comunitate. Din acest motiv, sociologia nu poate avea în
vedere doar actorul social, ci acţiunile sociale generale.
După cum ne sugerează Weber, unul din principalele
roluri ale sociologiei, probabil principala sa sursă de
legitimare, este regăsirea sau, după caz, reconstruirea
motivelor care îl determină pe actorul social să adopte un
anumit comportament, o anumită atitudine sau o anumită
credinţă. Pentru a înţelege mai bine aceste motive, trebuie
să identificăm în primul rând valorile sau reprezentările
actuale în cadrul în care se află. Însă, principala
preocupare a analizei sociologice va rămâne mereu
regăsirea motivelor care îl determină pe un actor sau o
categorie de actori sociali să adere la ele. De aici reies şi
unele sensuri comune, sensuri care justifică acţiunile
sociale tipice.
Ca orice ştiinţă, şi sociologia are ca punct de
plecare evidenţa empirică a observării comportamentelor
umane, pe baza căreia se construieşte o evidenţă raţională,
11
Extras din volumul:
Fedor, C. G. (2011). O vocaţie în cercetarea socialului.
Iaşi, România: Lumen.

Cătălin-George FEDOR
prin comparaţie cu evidenţa emoţională care este bazată
pe retrăire, prin empatie. Cea mai relevantă deosebire
între sociologie şi ştiinţele naturii constă în faptul că
sociologia interpretează evidenţele empirice şi nu se
ocupă doar cu măsurarea şi clasificarea evidenţelor, astfel
devenind o ştiinţă comprehensiv-explicativă. Problema
raţionalităţii şi a raţionalizării se situează în centrul
sociologiei weberiene. Tot ceea ce se petrece în lumea
modernă ţine de raţionalizare. Actorul social dă un sens
conduitei sale, aspect deosebit de important datorită
faptului că actorul participă la existenţă în şi prin sensurile
pe care el le atribuie lucrurilor, persoanelor şi faptelor
sociale.
Weber afirmă că definiţia invariabilă a realităţii
constă în comparaţia şi alegerea supuse conştient unor
reguli, între căi alternative spre un final dat. Weber se
apropie cel mai mult de formularea acestei definiţii în
mod explicit atunci când spune că „acţiunea raţională
[este] completă când are sens, final şi mijloace şi este
guvernată de principii şi reguli”1. Reţinem din această
definiţie importanţa principiilor şi regulilor deoarece toate
comparaţiile şi alegerile dintre mijloace şi rezultate care nu
sunt stabilite în mod conştient şi care sunt aleatorii,
impulsive sau obişnuite, sunt astfel excluse din
raţionalitate. În cadrul acestei definiţii, conţinutul regulilor
logice sau ilogice, deterministice sau probabilistice nu este
relevant. Weber subliniază faptul că astfel de reguli ar
putea evolua în timp, în aşa fel încât într-o definiţie
generică pentru toate tipurile de raţionalităţi este necesară
doar prezenţa regulilor de orice tip. Pentru a aprecia
completările extrem de valoroase aduse de Weber la
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definiţia generică de mai sus pentru conceptul de
raţionalitate, trebuie observat faptul că definiţia este
independentă de alte câteva concepte pe care le corelează
cu ea, cum ar fi: metodic2, generalizare, sistematizare,
controlat de intelect3 şi altele. Cu toate acestea, este
necesar să remarcăm faptul că sensul de bază al lui
„raţional” si al termenului original folosit de Weber
(rational) se referă la numărare şi evaluare. Mai mult decât
atât, pentru a putea efectua astfel de operaţii ce necesită
distincţii şi clasificări avem nevoie de o serie de
comparaţii sistematice între două sau mai multe elemente
pentru a-l putea alege pe cel situat pe primul şi pe ultimul
loc în schema raţională finală.
Weber afirmă că „acolo unde se aspiră în mod
raţional la câştigul capitalist, acţiunile respective sunt
orientate după calculul capitalului. Important este să se
facă în bani calcularea capitalului, fie într-o formă
contabilă modernă, fie într-o formă oricât de primitivă şi
superficială”4. Pe lângă toate acestea, sociologul german
rămâne constant în ceea ce priveşte definiţia generică,
subliniind faptul că „raţionalismul este un concept istoric
care acoperă o lume întreagă de lucruri distincte”5. Acest
aspect devine clar dacă interpretăm raţionalismul ca fiind
doar o convingere că raţionalitatea este bună şi ar trebui
urmată, lăsând deschis modul în care ar trebui pusă în
aplicare. După cum vom vedea în cele ce urmează, tocmai
această ultimă deschidere este cea care permite apariţia
unei lumi întregi de lucruri diferite.
În primul rând, Weber face distincţia între
domeniile de activitate umană pe care le consideră
departamente ale vieţii şi domeniile de cultură, în cadrul
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cărora putem urmări raţionalitatea. În fiecare astfel de
domeniu, ne putem aştepta ca indivizii să genereze reguli,
finaluri şi mijloace specifice fiecăruia, astfel încât
„raţionalizări de cel mai variat tip au existat în diferite
departamente ale vieţii şi în toate domeniile de cultură...
Există, de exemplu, o raţionalizare a contemplării mistice,
în egală măsură cum sunt raţionalizări ale vieţii
economice, ale tehnicii, ale cercetării ştiinţifice, ale
pregătirii militare, ale legii şi administraţiei”6 şi
„raţionalism înseamnă un lucru, dacă ne gândim la
stăpânirea teoretică a realităţii prin intermediul unor
concepte tot mai precise şi abstracte şi alt lucru, dacă ne
gândim la obţinerea metodică a unui final anume dat şi
concret cu ajutorul unei tot mai precise calculări a
mijloacelor potrivite”7.
În al doilea rând, putem observa existenţa
diferenţelor dintre finaluri, care, în funcţie de domeniu,
rămân constante în momentul comparării căilor
alternative cu acesta: „oricare dintre aceste domenii poate
fi raţionalizat după puncte de vedere şi orientări foarte
diferite şi ceea ce dintr-un punct de vedere este raţional,
poate să apară ca neraţional, dacă este privit dintr-un alt
unghi”8.
Weber afirmă că orice domeniu „poate fi
raţionalizat după puncte de vedere şi orientări foarte
diferite”9.
În al treilea rând, trebuie să remarcăm diferenţele
dintre căile alternative spre un final ales, care sunt
comparate în interiorul unui domeniu prestabilit, făcând
apoi o selecţie între ele.
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Nu în ultimul rând, trebuie să observăm
diferenţele între regulile care au în vedere comparaţiile şi
alegerile din toate domeniile, astfel încât o regulă poate
determina actorul social în alegerea unei alternative care
sa îi convină pe o scară dată de comparaţie.
Pe baza acestor fundamente, în care definiţia
generică încadrează variabilitatea, vom vedea mai exact
cum definiţia respectivă structurează pe grade
complexitatea, care este împărţită în şase tipuri de
orientare, numite de Weber „raţionalităţi”.
a. Raţionalitatea propriului interes/egoist
înnăscută
(Zweckrationalität
purposive/instrumental
rationality)
La o primă vedere, tipul acesta de raţionalitate ar
tinde să se piardă într-un şir nesfârşit de comparaţii
neconvingătoare ale mijloacelor şi ale finalurilor.
„Acţiunea este raţională din punct de vedere
raţional (zweckrational - purposive/instrumental) atunci când
finalul, mijloacele şi rezultatele secundare sunt luate în
consideraţie în mod raţional şi cântărite. Aceasta implică
o considerare raţională a căilor alternative spre un final, a
relaţiei sfârşitului cu consecinţele secundare şi, în sfârşit, a
importanţei relative a diferitor finaluri posibile”10.
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