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Abstract.Among the critical responses to the philosophical communitarianism,
Rawls’s position is the most significant with regard to the influence of
communitarianism. The study focuses on the main co-ordinates of the
revised rawlsian theory of justice liable to be interpreted as effects of
communitarian critiques. The assumption of this search is that the
liberalism of the „late“ rawlsian studies, as political liberalism, despite of
the absence of some explicit references to the communitarianism, reflects
an important connection with the communitarian critiques applied to the
theory of justice as fairness expounded in A Theory of Justice.

Între reacþiile la comunitarismul filosofic, poziþia lui Rawls este cea mai sem-
nificativã în ordinea influenþei criticilor comunitariste, din cel puþin douã mo-
tive. Pe de o parte, evident, întrucât celebra lucrare a lui Rawls A Theory of Justice
a constituit în mare mãsurã sursa „reacþiilor“ comunitariste, devenite cãrþi de re-
ferinþã ale filosofiei politice contemporane1. Pe de altã parte, întrucât, la un de-
ceniu dupã publicarea cãrþii A Theory of Justice, paralel cu ºi dupã apariþia celor
mai importante lucrãri de facturã comunitaristã, teoria rawlsianã a dreptãþii a fost
revizuitã ºi modificatã în mod semnificativ. În cele ce urmeazã îmi propun o exa-
minare a principalelor coordonate ale reconfigurãrii teoriei rawlsiene a dreptãþii
susceptibile de a fi interpretate ca efecte ale criticilor comunitariste. Aceastã exa-
minare porneºte de la asumþia cã liberalismul operei „târzii“ a lui Rawls, ca libe-
ralism politic— rezultat al unui demers de precizare, nuanþare ºi reconsiderare
desfãºurat de autor pe parcursul a douã decenii —, în ciuda lipsei unor referiri
explicite la comunitarism, reflectã o conexiune importantã cu criticile comunita-
riste aplicate lucrãrii A Theory of Justice. În acest sens, teoria revizuitã a dreptãþii
ca echitate este înþeleasã ca încercare de eliminare a unor probleme de construc-
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þie teoreticã vizate de criticile comunitariste ºi, deopotrivã, ca explicitare din per-
spectiva liberalismului deontologic a condiþiilor de valabilitate a unor idei comu-
nitariste. Aceastã asumþie este subsumabilã poziþiilor ce s-au impus în literatura
consacratã disputei liberalism-comunitarism ºi care susþin existenþa unui „rãs-
puns“ rawlsian la obiecþiile comunitariste2, existenþa unei reacþii rawlsiene la „al
treilea val al dezbaterii suscitate de A Theory of Justice: cea etichetatã drept li-
beral-comunitaristã“3 ºi, parþial, acelora ce motiveazã concesiile rawlsiene în fa-
voarea comunitarismului4. Decantarea influenþei comunitarismului asupra stu-
diilor publicate de Rawls începând cu anul 1985, cele considerate de autorul în-
suºi ca fiind marcante pentru unitatea concepþiei revizuite a dreptãþii sau a con-
cepþiei politice a dreptãþii, impune o examinare prealabilã sumarã a modificãrilor
pe care le conþin studiile rawlsiene publicate înaintea apariþiei celei mai impor-
tante lucrãri critice consideratã de facturã comunitaristã, anume cea a lui Michael
J. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice.

Liberalismul interpretãrii procedurale

Spre deosebire de David Gauthier ºi Ronald Dworkin, care au examinat fie-
care o temã majorã a comunitarismului — „individul liberal“5, respectiv „comu-
nitatea liberalã“6 — dupã grile liberale legitimatoare, ºi spre deosebire de punc-
tele de vedere care au respins radical legitimitatea comunitarismului dupã o ana-
lizã criticã minuþioasã a argumentelor sale definitorii7, aºa cum arãtam în prima
parte a studiului purtând titlul de faþã8, John Rawls, cel care a „inspirat“ ºi între-
þinut reacþiile critice comunitariste, a reacþionat la comunitarism într-o manierã
implicitã. El nu s-a raportat critic la comunitarism, dar a fãcut modificãri în pro-
pria teorie a dreptãþii.
Înainte de examinarea conexiunii posibile a acestor modificãri cu observaþiile

formulate de autorii catalogaþi drept comunitariºti se impune a fi fãcutã pre-
cizarea cã procesul de revizuire sau de „revedere“ a lucrãrii A Theory of Justice9,
devenite de notorietate, a fost început de Rawls înaintea apariþiei obiecþiilor co-
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munitariºtilor, printr-o serie de articole10 ce cãutau sã lãmureascã ºi sã nuanþeze
poziþia exprimatã în 1971 ºi, prin aceasta, sã rãspundã unor varii comentarii cri-
tice de naturã metodologicã, epistemologicã, filosoficã în sens larg, ca ºi unor
abordãri critice liberale ºi libertariene. Ca urmare, se impune specificarea cã nu
criticile comunitariste au declanºat ºi, evident, ele nu motiveazã în ansamblu
modificãrile teoriei rawlsiene, dar cã, pe fondul receptãrii fãrã precedent de care
s-a bucurat lucrarea A Theory of Justice atât în rândul „filosofilor profesioniºti“,
cât ºi între „neprofesioniºti“11, ele au conturat direcþiile definitorii ale unei noi
perspective filosofico-politice al cãrei impact este detectabil în câteva dintre di-
recþiile de reinterpretare sau redefinire teoreticã la care a recurs Rawls în opera
sa „târzie“.
Motivaþia „schimbãrilor de accent“ survenite în teoria rawlsianã înainte de

anul 198212 a fost cea a „recunoaºterii“ în A Theory of Justice a unor erori de ex-
punere ºi a unor pasaje obscure ºi ambigue care genereazã neînþelegeri. Înainte
de publicarea textelor Conferinþelor Dewey susþinute în 1980 ºi apãrute sub titlul
„Kantian Constructivism in Moral Theory“ ºi a Cursului Tanner cu titlul „Basic
Liberties and Their Priority“ susþinut în 1982, Rawls revenise deja în „Basic
Structure as Subject“ (1978) asupra „principalului subiect al dreptãþii“, anume la
structura de bazã13 ca expresie instituþionalã sau ca formã publicã de mani-
festare a libertãþii ºi egalitãþii persoanelor, asupra „convertirii“ echitãþii circum-
stanþelor în echitate a principiilor cu referire la dreptatea pur proceduralã14 (sau
a transferãrii cãtre principiile dreptãþii a celei mai mari pãrþi a elementelor cons-
titutive ale dreptãþii procedurale) ºi, de asemenea, asupra încorporãrii în teoria
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dreptãþii a unei forme ideale a structurii de bazã funcþie de care rezultatele cu-
mulate ale procesului social sau ale proceselor instituþionale sã fie limitate, iar
rezultatele tranzacþiilor individuale sã fie ajustate. Forma idealã a structurii de
bazã (sau idealul structural al unei societãþi perfect drepte) apare ca fiind com-
plementarã dreptãþii pur procedurale (sau teoriei nonideale ce susþine necesitatea
permanentã a ajustãrilor în sitaþiile în care se manifestã nedreptãþi). Rolul formei
ideale a instituþiilor de fond (ce, evident, transcende existenþa situaþiilor de ne-
dreptate), este de a constitui „baza raþionalã“ a ajustãrii continue a procesului so-
cial ºi a eliminãrii nedreptãþii. Ca atare, o teorie pur proceduralã îºi dovedeºte
utilitatea doar dacã conþine principii structurale pentru o ordine socialã dreaptã,
astfel încât „în lumea noastrã“ scopul politic al eliminãrii nedreptãþii ºi al orien-
tãrii schimbãrii spre o structurã de bazã dreaptã sã poatã fi atins. Dupã Rawls,
tezã cã „subiectul de cãpãtâi al dreptãþii este structura de bazã...ce are sarcina
fundamentalã de a institui dreptatea de fond“15 (background justice) constituia
un argument capabil sã înfrunte criticile de sorginte hegelianã aduse „formei
kantiene a doctrinei contractului“ sau formei acordului raþional între persoane
morale libere ºi egale pe care Rawls o asumase în A Theory of Justice, ºi care vi-
zau, între altele, eºecul în privinþa recunoaºterii naturii sociale a fiinþelor umane,
a dependenþei lor de sau a evoluþiei lor prin raportare la societate. În acest text,
Rawls considera cã poziþia originarã fusese conceputã ca soluþia echitabilã în ra-
port cu persoanele morale libere ºi egale ºi ca posibilitatea de adaptare a naturii
sociale a oamenilor, altfel spus ca o concepþie moralã ce asigura un loc potrivit
valorilor sociale pornind de la o bazã individualistã ºi menþinând aceastã exi-
genþã individualistã, adicã fãrã a sacrifica libertatea ºi integritatea persoanelor.
Prin noþiunea de poziþie originarã Rawls intenþiona16 sã realizeze interpretarea
proceduralã a doctrinei kantiene, adicã intenþiona sã producã o mutaþie prin care
doctrina kantianã sã fie detaºatã de idealismul transcendental (sursã de vul-
nerabilitate a teoriei contractului) ºi ataºatã unui „cadru empiric rezonabil“.
În „Kantian Constructivism in Moral Theory“(1980) revizuirea teoriei drep-

tãþii viza ceea ce Rawls a numit bunuri primare în favoarea ideii cã ele depind
de o „concepþie particularã a persoanelor ºi a intereselor lor în ordinea mai
înaltã“ (their higher-order interests) ce implicã o concepþie a societãþii ca sistem
echitabil de cooperare. Spre deosebire de conotaþia din A Theory of Justice —
cea a bunurilor primare constituite din ceea ce o fiinþã raþionalã îºi poate dori (in-
diferent de orice alte dorinþe), anume drepturi, libertãþi, posibilitãþi sau opor-
tunitãþi, venituri ºi bogãþie —, conotaþia bunurilor primare începând cu 1980 se
subsumeazã unei concepþii morale ce încarneazã un anumit ideal ºi devine cea a
nevoilor persoanelor în calitatea lor de persoane morale. Ca membri ai societãþii,
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persoanele morale sunt cele care pot sã coopereze în vederea avantajului mutual
(nu doar ca indivizi raþionali care au dorinþe ºi scopuri), anume persoanele care
sunt caracterizate de douã puteri morale (moral powers) indispensabile pentru
calitatea de cetãþeni: capacitatea de a avea o concepþie a binelui propriu sau a
propriului avantaj raþional ºi capacitatea de a avea un sens al dreptãþii sau capa-
citatea de a înþelege ºi de a aplica principiile dreptãþii.
Doi ani ai târziu, în „Basic Liberties and Their Priority“17, ce anunþa mo-

dificãri importante în descrierea libertãþii, a legãturii dintre libertãþile funda-
mentale ºi prioritatea lor ºi a termenilor echitabili de cooperare18 dintre per-
soanele egale, mutaþia realizatã în „Kantian Constructivism“ este reluatã prin
precizarea cã dreptatea ca echitate urmãreºte realizarea unei concepþii despre
dreptatea socialã ºi politicã în care concepþia politicã despre persoanã19 este
parte. În studiul din 1982 concepþia despre persoanã ºi cea despre cooperarea so-
cialã, complementarã ei — introdusã „pentru a încerca sã ducem viziunea libe-
ralã încã un pas mai departe“ — susþin „unitatea socialã care nu se mai bazeazã
pe concepþia despre bine construitã de o doctrinã filosoficã sau religioasã co-
munã, ci pe concepþia de dreptate public acceptatã ºi adecvatã cetãþenilor unui
stat democratic ca persoane libere ºi egale“20. Conceptul care leagã concepþia
despre persoanã ºi concepþia despre cooperarea socialã de anumite principii ale
dreptãþii (ce specificã termenii echitabili de cooperare) este cel de poziþie ori-
ginarã care desemneazã poziþia pãrþilor sau a reprezentanþilor cetãþenilor din so-
cietate, autonomi din punct de vedere raþional. Rawls distinge în cadrul poziþiei
originare sau a „concepþiei complete despre persoanã“ „cele douã puteri ale per-
sonalitãþii morale“: „capacitatea de a fi rezonabil“ ºi „capacitatea de a fi ra-
þional“. Prin participarea la realizarea acordului asupra principiilor considerate
cele mai bune pentru cei reprezentaþi, pãrþile poziþiei originare, ca reprezentanþi
raþionali autonomi ai persoanelor din societate sunt considerate reprezentative
doar pentru aspectul raþional. În ceea ce priveºte „rezonabilul“ sau capacitatea
de a respecta termenii echitabili de cooperare, Rawls specificã reprezentarea prin
diversele restricþii cãrora le sunt supuse pãrþile din poziþia originarã ºi prin con-
diþiile impuse acordului lor. Afirmarea ºi acþiunea în conformitate cu ele dau ca-
litatea de persoanã complet autonomã. Dupã Rawls, autonomia deplinã include
pe lângã „capacitatea de a fi raþional ºi concepþia clar precizatã despre bine pe
care o avem la un moment dat“ ºi capacitatea de a ne promova concepþia despre
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bine pe cãi compatibile cu respectarea termenilor de cooperare socialã, adicã cu
principiile dreptãþii. Mãsura în care viaþa politicã reflectã concepþia despre per-
soanã în virtutea cãreia capacitatea de cooperare socialã este fundamentalã este
mãsurã în care cetãþenii egali ai unei societãþi bine ordonate sunt complet au-
tonomi, adicã mãsura în care „acceptã de bunã voie constrângerile rezona-
bilului“21. Rawls argumenteazã avantajul net al unei scheme drepte de cooperare
socialã („stabilitã printr-un simþ public eficace“) ce cuprinde concepþiile clar
precizate despre bine ale cetãþenilor. Totuºi, problema aprecierii comparative a
stabilitãþii principiilor tradiþionale ale dreptãþii este consideratã prea complicatã
ºi este înlocuitã cu problema importanþei fundamentale a respectului de sine.
Cele douã principii ale dreptãþii, prin accentul pus pe libertãþile fundamentale ºi
pe prioritatea lor, „întãrit ulterior de valoarea echitabilã a libertãþilor politice ºi
de principiul diferenþei“, sunt considerate de Rawls ca fiind cel mai eficient mij-
loc de încurajare ºi sprijinire a respectului de sine.
Parcursul teoretic circumscris de conceptul de persoanã moralã, concepþia

particularã asupra persoanelor ºi a intereselor lor, concepþia politicã despre per-
soanã, cu implicaþii asupra conotaþiei conceptului de poziþie originarã în cons-
trucþia de ansamblu a teoriei dreptãþii conþine schimbãri ce au cãutat sã reme-
dieze unele dintre incompatibilitãþile semnalate ale lucrãrii din 1971 ºi care au
pregãtit concepþia rawlsianã „târzie“ a liberalismului politic. În introducerea la
Political Liberalism (1992), Rawls mãrturisea cã descrierea stabilitãþii într-o so-
cietate bine ordonatã, aºa cum fusese ea realizatã în „Basic Structure as Subject“
ºi „Basic Liberties and Their Priority“, care alcãtuiesc partea a III-a a lucrãrii,
era „nerealistã ºi trebuia refãcutã“, dar cã ea „a pregãtit terenul pentru urmã-
toarele eseuri“ care „înlãturã ambiguitatea Teoriei“ ºi prezintã dreptatea ca echi-
tate „din start ca o concepþie politicã a dreptãþii“22. De asemenea, autorul spe-
cificã faptul cã, ulterior anului 1982, pentru a da omogenitatea care lipsea stu-
diilor publicate deja, a scris cursurile care, începând cu „Justice as Fairness:
Political not Metaphysical“ (1985) ºi continuând cu „The Idea of an Overlapping
Consensus“ (1987), „Ideas of Good“(1988) ºi „Domain of the Political“ (1989),
contureazã liberalismul politic ca o concepþie a dreptãþii politice într-un regim
democratic susþinut de pluralitatea de doctrine rezonabile. Rawls recunoºtea cã
aceste revizuiri de anvergurã, îndeosebi cele ce vizau ideea concepþiei politice
asupra persoanei ºi ideea pluralismului rezonabil au stat la baza construc-
tivismului sãu politic, au atras revizuiri ale elementelor de bazã ºi introducerea
unei întregi familii de idei, în principal cea a unei concepþii politice asupra drep-
tãþii aflatã în opoziþie cu doctrina comprehensivã, cea a unui consens prin supra-
punere ºi cea a raþiunii publice.
Dupã 1982, aºadar, Rawls a deschis seria unor studii ce au definitivat fun-

dalul filosofic general al liberalismului sãu politic sau al concepþiei revizuite
asupra dreptãþii — modul în care „înþeleg acum dreptatea“ — ºi care au argu-
mentat o teorie a dreptãþii ca expresie a unui constructivism politic opus cons-

48 GABRIELA TÃNÃSESCU 6

————————
21 Ibidem, p. 282.
22 Ibidem, Introducere, p.VII–X.



tructivismului moral kantian23, dupã modificãrile impuse de diversele obiecþii
aduse lucrãrii A Theory of Justice. Între ele, obiecþiile care au vizat apriorismul,
universalismul ºi deontologismul ce au concurat la crearea unui liberalism „de
inspiraþie neokantianã“, individualismul „sinelui detaºat“ prin vãlul de igno-
ranþã (ca revers al unei concepþii social-, cultural- ºi moral-construcþioniste a
sinelui), atomismul „binelui propriu ºi al propriului avantaj raþional“, idealizarea
autonomiei individuale au fost în principal critici de facturã comunitaristã.

Liberalism ºi eticã deontologicã

Apariþia studiului „Justice as Fairness: Political not Metaphysical“ (1985) a
fost precedatã de publicarea lucrãrii lui Michael J. Sandel, Liberalism and the
Limits of Justice, una dintre poziþiile cele mai radical critice formulate la adresa
teoriei dreptãþii ca echitate. Cartea lui Sandel examina critic, printr-un aparat
conceptual propriu24, „liberalismul deontologic“ rawlsian ca „expresia deplinã“
a deontologiei „revizioniste“ contemporane ce susþine „prioritatea dreptului asu-
pra binelui ºi chiar prioritatea sinelui asupra scopurilor“. Dupã Sandel, deonto-
logia rawlsianã reprezenta o „reformulare simpateticã“ a concepþiei kantiene a
dreptãþii prin detaºarea fundalului ei idealist transcendental ºi reconstruirea în
cadrele canoanelor empirismului rezonabil. Aceastã raportare la deontologia
kantianã — „prin înlocuirea obscuritãþilor germane cu o metafizicã mai puþin
vulnerabilã la învinuirea de arbitrariu ºi mai potrivitã înclinaþiei anglo-ame-
ricane“—, combinatã cu propunerea de a deriva principiile prime dintr-o situaþie
de alegere ipoteticã („poziþia originarã“), propunere susþinutã nu de ideea unui
„regat al scopurilor“, ci de „circumstanþele obiºnuite (ordinary) ale dreptãþii —
aºa cum a fost ea împrumutatã de la Hume“ — dezvãluia la Rawls, în opinia lui
Sandel, o „deontologie cu faþã humeanã“25.
În Liberalism and the Limits of Justice, Sandel, considera sinele rawlsian ca

fiind „ireductibil la ºi prioritar faþã de valori ºi scopuri ºi niciodatã constituit de-
plin prin ele“, pentru Rawls „acþiunea suveranã a omului nefiind dependentã de
anumite condiþii particulare de existenþã, ci garantatã dinainte“26. Ca atare, dupã
Sandel, concepþia deontologicã ce susþinea un sine niciodatã deplin constituit de
situaþiile ºi scopurile particulare, ci prioritar lor, implica consecinþe conside-
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litic, (1) ca viziune moralã comprehensivã în care idealul de autonomie are un rol de reglementare a întregii
vieþi (adicã poate funcþiona ca „baza publicã a justificãrii), (2) ca viziune a autonomiei constitutive, dupã care
ordinea valorilor morale ºi politice trebuie sã se constituie prin principiile ºi concepþiile raþiunii practice, ca
parte a idealismului transcendental, (3) ca o concepþie de bazã despre persoanã (concepþie întemeiatã în idea-
lismul transcendental) ce reprezintã o viziune comprehensivã situatã în afara politicului, (4) prin scopul de a
prezenta coerenþa ºi unitatea raþiunii (teoretice ºi practice) cu ea însãºi, a raþiunii „ca instanþã unicã de apel,
singura competentã sã rãspundã tuturor întrebãrilor privitoare la sfera de cuprindere ºi limitele propriei au-
toritãþi“ (în Liberalismul politic, ediþia citatã, p.106–108).
24 Acest tip de aparat conceptual este în mare mãsurã reprezentativ pentru cei mai importanþi exonenþi ai

comunitarismul filosofic.
25 Michael J. Sandel, Liberalism and the Limits of Justice, second edition, Cambridge University Press,

1998, p.13–14.
26 Ibidem, p. 22.



rabile asupra abordãrii politicii ºi dreptãþii. Definirea omului ca fiinþã ce-ºi alege
scopurile, ºi nu ca fiinþã ce le descoperã, aºa cum apãrea pentru antici, dezvãluia
ca „preferinþã fundamentalã“ nu condiþia auto-cunoaºterii individuale, ci con-
diþiile de alegere ºi, în mod precumpãnitor, condiþiile de acþiune conforme
sensului dreptãþii. Dupã Sandel, acestea se doreau a fi temeiul primatului drep-
tãþii, al instituirii conceptului de dreptate cu caracter constitutiv în ordinea sine-
lui, „ca virtute primã a instituþiilor sociale“27 ºi, în consecinþã, motivaþia ordinii
calitativ mai înalte (qualitatively higher order). În reconstrucþia logicii acestei
argumentãri, natura raþionalã a „fiinþei libere ºi egale“ apare la Rawls ca fiind re-
alizatã deplin doar prin acþiunea conformã principiilor prioritare de drept (right)
ºi dreptate (justice). Aceastã concepþie asupra sinelui asocia, dupã Sandel, difi-
cultãþi la nivelul liberalismului deontologic. Problema proiectului deontologic
rawlsian ºi, implicit, a „rãspunsului lui Rawls la Kant“ sau a aspiraþiei rawlsiene
de a reformula pretenþiile morale ºi politice kantiene în cadrele ºi în scopul unei
teorii empirice era, dupã Sandel, cã el nu oferã un fundament liberalismului
deontologic ca substitut la „ambianþa“ (surroundings) metafizic contestabilã a
teoriei kantiene. Tentativa lui Rawls de a se detaºa de „ambianþa“ metafizicã a
„presupoziþiilor inevitabile ale aspiraþiilor morale ºi politice“ (pe care le îm-
pãrtãºea alãturi de Kant), altfel spus, tentativa de a obþine „politicã liberalã fãrã
complicare (embarrassment) metafizicã“ este una dintre marile probleme create
de concepþia sa asupra sinelui. Încercarea de a „salva liberalismul deontologic“
de „dificultãþile sinelui kantian“28 eºueazã, dupã Sandel, întrucât, în limitele
unei „deontologii cu faþã humeanã“, Rawls „recreazã în poziþia originarã su-
biectul decorporalizat (disembodied) pe care era hotãrât sã-l evite“29. Îndeosebi,
dupã Sandel, descrierea poziþiei originare nu este compatibilã ºi nu sprijinã pre-
tenþia primatului dreptãþii în sens tare, iar o „interpretare empiricã onestã, la care
însuºi Rawls ne invitã, nu poate sprijini pretenþia deontologicã“30.

Liberalismul rawlsian revizuit

În studiile publicate dupã anul 1982 Rawls nu a formulat rãspunsuri explicite
obiecþiilor aduse de comunitariºti, nici nu a fãcut trimiteri la tezele sau cãrþile de
facturã comunitaristã, dar a operat modificãri ºi revizuiri în propria teorie a drep-
tãþii care, cel puþin în parte, pot fi puse în legãturã cu criticile de facturã comuni-
taristã. Deºi articolul sãu „Justice as Fairness: Political not Metaphysical“
(1985)31 a fost amplu interpretat ca rãspuns la lucrarea criticã a lui Michael
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Sandel32 Liberalism and the Limits of Justice, acesta nu este menþionat decât o
singurã datã, în ultima notã în care Rawls aminteºte ceea ce considerã a fi o „gre-
ºealã“ a lui Sandel: presupunerea cã poziþia originarã implicã o concepþie a sine-
lui „desprinsã de toate atributele sale date în mod contingent“, o concepþie în
care „sinele asumã un tip de statut supra-empiric...ºi dat prioritar scopurilor sale,
un subiect pur al acþiunii ºi posesiunii, în mod ultimativ slab“33. Rawls nu a în-
cercat sã contraargumenteze „înþelegerea greºitã“ a lui Sandel, ci a catalogat
doar expeditiv, minimalizând întrucâtva, una dintre cele mai riguroase ºi ori-
ginale interpretãri critice ale teoriei sale a dreptãþii. Ulterior, în 1992, în Intro-
ducerea la lucrarea Political Liberalism, Rawls a respins, tot într-o notã de sub-
sol, interpretãrile dupã care modificãrile aduse teoriei sale ºi cuprinse în eseurile
ulterioare lucrãrii sale din 197134 ar reprezenta „replici la criticile aduse de co-
munitariºti ºi de alþii“35. „Schimbarea majorã“ care marcheazã Political
Liberalism faþã de A Theory of Justice este explicatã ca fiind „generatã de în-
cercãrile de a rezolva o problemã internã majorã a dreptãþii ca echitate“, în ex-
presia autorului, incompatibilitatea dintre descrierea stabilitãþii ºi viziunea de
ansamblu a lucrãrii ºi lipsa de realism a ideii de societate bine ordonatã. „Revi-
zuirile de anvergurã“ sau cele ale „elementelor de bazã“ — ideea unei concepþii
politice asupra dreptãþii opusã doctrinelor comprehensive, ideea unui consens
prin suprapunere (overlapping consensus) ºi cea a raþiunii publice, ideea con-
cepþiei politice asupra persoanei ºi ideea pluralismului rezonabil opus plura-
lismului simplu — sunt motivate ca efecte angrenate de efortul de a corija „pro-
blemele interne serioase“. Totuºi, înainte de a-i menþiona pe autorii cãrora le este
îndatorat pentru discuþii instructive ºi sugestii36 asupra unor aspecte funda-
mentale ale teoriei sale a liberalismului politic, precum: constuctivismului poli-
tic, ideea dreptãþi ca echitate ca viziune de sine stãtãtoare, ideea unei doctrine
comprehensive rezonabile, pluralismul simplu ºi cel rezonabil etc., Rawls revine
la criticile aduse lucrãrii sale A Theory of Justice ºi care au susþinut cã genul de
liberalism pe care ea l-a cuprins „este implicit fals, deoarece se sprijinã pe o con-
cepþie abstractã despre persoanã ºi utilizeazã o viziune individualistã ºi nonso-
cialã asupra naturii umane“.

9 DISPUTA LIBERALISM-COMUNITARISM (II) 51

————————
32 Vezi în acest sens Daniel Bell, op. cit., p.18.
33 John Rawls, „Justice as Fairness. Political not Metaphysical“ în vol. Communitarianism and

Individualism edited by Shlomo Avineri and Avner de-Shalit, nota 21, p. 204. Vezi întregul citat (care conþine
ºi sintagma „essentially unencumbered“ cu referire la statutul supra-empiric al sinelui) în Michael J. Sandel,
op.cit., p.94.
34 Între studiile („cursurile“, cum le numeºte Rawls) recunoscute ca deosebit de importante în ordinea re-

vizuirii teoriei sale, cuprinse, de altfel, ºi în Political Liberalism, se înscriu: „Basic Structure as
Subject“(1978), „Kantian Constructivism in Moral Theory“(1980), „Basic Liberties and Their Priority“
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Lor li s-a adãugat în volumul Political Liberalism, în premierã, doar studiul „Public Reason“.
35 Vezi John Rawls, Liberalismul politic, ed. cit., p. XI.
36 Între cei cãrora Rawls recunoaºte cã le este îndatorat pentru discuþii instructive ºi sugestii un loc special

ocupã T.M. Scanlon, Ronald Dworkin ºi Thomas Nagel — cei consideraþi de Charles Taylor (în „Cross-
Purposes: The Liberal-Communitarian Debate“ în vol Philosophical Argument, Cambridge and London,
Harvard University Press, 1995, p.182) ca membri ai echipei L alãturi de Rawls — , Davis Sachs, Samuel
Scheffer, Tyler Burge, Wilfried Hinsch, Joshua Cohen º.a.



Criticile comunitariste nenumite sunt considerate ca fiind datorate neidenti-
ficãrii ideii de poziþie originarã cu un procedeu de reprezentare, însã dupã ce au-
torul subliniazã cã modificãrile aduse teoriei sale din 1971 — prin care teoria sa
a dreptãþii ca echitate a devenit formã a liberalismului politic — s-au datorat
unor probleme interne serioase, adaugã suficient de echivoc: „Totuºi, nu inten-
þionez sã descriu acum ºi de ce am operat aceste modificãri. Nu cred cã ºtiu cu
adevãrat de ce am ales o asemenea cale. Orice explicaþie aº da, are mari ºanse sã
fie purã invenþie, sã exprime, de fapt, doar ceea ce vreau eu sã cred“37. Rawls
conchide cã în urma criticilor stârnite de folosirea unor idei precum concepþia
politicã a dreptãþii ºi consensul prin suprapunere, marcante pentru concepþia sa
„târzie“, a identificat „câteva piese lipsã, esenþiale pentru un enunþ convingãtor
al liberalismului politic“, anume „ideea dreptãþii ca echitate ca viziune de sine
stãtãtoare ºi cea a consensului prin suprapunere dependent de descrierea pe care
aceasta o face stabilitãþii; distincþia dintre pluralismul simplu ºi pluralismul rezo-
nabil, împreunã cu ideea unei doctrine rezonabile comprehensive; o descriere
completã a rezonabilului ºi a raþionalului dezvoltatã în concepþia constructivis-
mului politic (în opoziþie cu cel moral), care sã clarifice bazele principiilor de
drept ºi dreptate în raþiunea practicã“38. În cuprinsul lucrãrii, apoi, tot într-o notã,
este amintit Michael Sandel ºi „importanta sa lucrare“39 pentru reprezenta-
tivitatea atribuirii unei concepþii metafizice a persoanei în Teorie. Ca replicã,
Rawls identificã liberalismul sãu politic ca fiind diferit de un liberalism înþeles
ca doctrinã comprehensivã. Dacã în 1985 Rawls îºi definea concepþia asupra
dreptãþii ca echitate ca fiind „politicã, ºi nu metafizicã“, în refacerea ulterioarã a
teoriei el opteazã pentru identificarea ei în termeni de „concepþie politicã, nu
comprehensivã“, comprehensivul vizând aici doctrinele morale ºi filosofice ºi
nu ceea ce în perspectivã metafizicã ar însemna poziþia ontologicã referitoare la
esenþa persoanelor umane. Distincþia între liberalismul politic ºi liberalism ca
parte a doctrinei morale comprehensibile — liberalismul ca parte a doctrinei mo-
rale a fost recunoscut în versiunea liberalismului din A Theory of Justice prin
aranjamentele concepute în numele idealurilor morale precum autonomia, indi-
vidualitatea sau încrederea în sine —, ºi opþiunea pentru liberalismul politic în
privinþa concepþiei sale asupra dreptãþii, echivalentã cu opþiunea pentru „priori-
tatea dreptului asupra binelui“, a drepturilor asupra concepþiei despre bine, a
avut ca argument neutralitatea principiilor dreptãþii în privinþa controverselor
morale ºi religioase, a imparþialitãþii, a caracterului lor realist ºi acordului cu
principiul toleranþei.
Aceastã opþiune poate arãta cã el considera dihotomia politic-comprehensiv

sau utilizarea în contrapondere la politic a comprehensivului cu o extensiune mai
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mod esenþial de cea a lui Platon, Kant ºi Sidgwick“, ci numai în finalitatea presupusã de Walzer a fi înþelegerea
noastrã comunã.



vastã decât cea a metafizicii, de naturã sã evite, dacã nu sã înlãture ºi chiar sã
facã superflue criticile de sorginte comunitaristã în privinþa persoanei, a sine-lui.
Ca reacþie la critica adusã de Sandel conceptului de poziþie originarã, ce implica
un concept al persoanei libere ºi egale desprinse de legãturile sale morale prioritare
ºi capabilã sã-ºi aleagã singurã propriile scopuri — sinele detaºat (unencumbered
self), Rawls a afirmat doar cã Sandel nu a înþeles cã poziþia originarã este con-
ceputã ca un procedeu de reprezentare ºi de înþelegere a intereselor ºi ca-
pacitãþilor oamenilor. Dupã Sandel, procedând astfel, Rawls a preferat sã se de-
taºeze de concepþia kantianã asupra persoanei ca ideal moral ºi sã argumenteze
un liberalism care nu depinde deloc de concepþia asupra persoanei40 sau care o
înlãtura total în favoarea calitãþii de cetãþean. De altfel, concepþia politicã a per-
soanei sau a identitãþii personale ca identitate cetãþeneascã vizeazã doar „iden-
titatea publicã“ care nu interfereazã în nici un fel cu concepþiile particulare asu-
pra scopurilor ºi valorilor individuale. Doar identitatea nonpublicã este cea care
circumscrie scopurile ºi ataºamentele, loialitãþile ºi angajamentele personale.
Doar identitatea nonpublicã, personalã poate reflecta ideea de dependenþã reli-
gioasã, moralã, filosoficã, dar, ca atare, nu are relevanþã sub aspectul evaluãrii
obiective. Identitatea publicã, dimpotrivã, independentã de orice loialitãþi ºi ata-
ºamente morale (sau concepþii ale binelui), cea a sinelui „detaºat“, se poate cons-
titui în sursã a validitãþii în cultura publicã a societãþii democratice.
În opinia mea, demersul rawlsian întreprins pentru întemeierea acestei teze a

fost declanºat în mod precumpãnitor de criticile comunitariste, în principal de
cea realizatã de Sandel. Argumentele lui Rawls în favoarea unei concepþii spe-
cific politice cred cã trebuie privite ca unele care au avut menirea sã „corijeze“
concepþia sa a persoanei criticatã de Sandel. Cel puþin în A Theory of Justice,
aceastã concepþie era subsumabilã unui tip de liberalism asociat unei doctrine
morale, în expresia lui Sandel, un liberalism „ca parte a unei doctrine morale
comprehensibile“41. Situarea concepþiei despre persoanã în cadrele liberalis-
mului politic42 are menirea de a rezolva o situare anterioarã contradictorie din
perspectivã metafizicã, dar ºi la nivelul unei interpretãri empirice, ºi de a sur-
monta, prin aceasta, obiecþiile comunitariste asupra sine-lui rawlsian. Teoria li-
beralismului politic ºi deontologia a înlocuit ºi transformat coordonatele care au
fost criticate de comunitariºti. Cea mai importantã ilustrare în acest sens o repre-
zintã mutaþia în privinþa concepþiei despre persoanã — de la conceptul de per-
soanã moralã la concepþia politicã despre persoanã — generatã de specificul
constructivismului politic rawlsian.
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Rawls considera în 1985 cã mutaþia ce debutase în „Kantian Constructi-
vism“43 nu se baza pe o tezã pur psihologicã, sociologicã sau istoricã, ci repre-
zenta un accent „mai explicit“ pe rolul concepþiei particulare asupra persoanei,
ca ºi asupra ideii cã „justificarea unei concepþii a dreptãþii este o sarcinã (lucrare)
socialã practicã mai curând decât o problemã epistemologicã sau metafizicã“44.
În legãturã cu acest accent este pusã specificarea conotaþiei „constructivismului
kantian“ „propus nu ca idee a lui Kant“, ci ca „adjectiv ce indicã o analogie ºi
nu o identitate“, ca adjectiv „potrivit“ pentru a exprima asemãnarea cu Kant în
„suficiente aspecte fundamentale“, anume „trãsãturi structurale ale dreptãþii ca
echitate ºi elemente ale conþinutului ei precum distincþia dintre ceea ce ar putea
fi numit rezonabil ºi raþional, prioritatea dreptului ºi rolul conceperii persoanelor
ca libere ºi egale ºi capabile de autonomie º.a.m.d.“45. În aceastã ordine de idei,
Rawls specifica ºi cã asemãnãrile structurale ºi de conþinut cu Kant ar fi greºit
apreciate ca asemãnãri cu perspectiva kantianã asupra epistemologiei ºi meta-
fizicii ºi, ca urmare, titlul celor trei prelegeri, „Kantian Constructivism in Moral
Theory“, inducea în eroare întrucât concepþia dreptãþii pe care ele o discutau era
o concepþie politicã pentru care un titlu mai bun ar fi fost „Kantian Construc-
tivism in Political Philosophy“. În consecinþã, abia în „Justice as Fairness: Poli-
tical not Metaphysical“ din 1985 ºi în studiile care i-au urmat, Rawls s-a concen-
trat asupra argumentelor sau a unor „schimbãri“ menite sã evite aprecierea dupã
care concepþia dreptãþii depinde de pretenþii metafizice, controverse filosofice ºi
doctrine religioase, de pretenþia de adevãr universal sau de pretenþii asupra na-
turii esnþiale a persoanelor ºi asupra identitãþii lor. Implicit, efortul lui Ralws s-a
îndreptat asupra argumentelor în virtutea cãrora concepþia dreptãþii cu structura
ºi conþinutul dreptãþii ca echitate poate fi înþeleasã ca o concepþie politicã46.
Constructivismul politic47, opus celui pe care l-a numit kantian, viza în pri-

mul rând principiile dreptãþii ce se pot constitui ca rezultat al unei proceduri „de
construcþie“ în care agenþii raþionali, ca reprezentanþi ai cetãþenilor, în condiþii
rezonabile, selecteazã principiile ce reglementeazã structura de bazã a societãþii.
În al doilea rând, constructivismul politic a fost formulat ca procedurã de cons-
trucþie care se bazeazã, în esenþã, pe raþiunea practicã48 ºi nu pe cea teoreticã. În
al treilea rând, constructivismul politic a fost definit prin folosirea unei concepþii
„destul de complexe“ a persoanelor ºi a societãþii politice, anume ca persoane ce
dau formã ºi consistenþã structurii societãþii politice înþeleasã ca sistem echitabil
de cooperare socialã de la o generaþie la alta. În fine, constructivismul politic a
fost specificat prin ideea de rezonabil aplicatã concepþiilor ºi principiilor, jude-
cãþilor ºi criteriilor, persoanelor ºi instituþiilor. Dupã Rawls, ideea de rezonabil

54 GABRIELA TÃNÃSESCU 12

————————
43 Ceea ce Sandel numea „voluntarismul ºi concepþia generalã kantianã asupra persoanei“ în op. cit.,

p. 187.
44 John Rawls, „Justice as Fairness: Political not Metaphysical“ în vol. Communitarianism and

Individualism, p. 187.
45 Ibidem.
46 Ibidem, p. 186–187.
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este cea care face posibilã existenþa consensului prin suprapunere de doctrine re-
zonabile într-o manierã în care conceptul de adevãr nu o poate face. În aceastã
logicã relaþia între rezonabil ºi conceptul de adevãr nu poate fi stabilitã decât
prin modalitatea particularã a doctrinelor comprehensive.
Aºadar, constructivismul politic apare ca fiind singurul tip de constructivism

ce oferã liberalismului politic o concepþie adecvatã de obiectivitate. Filosofia,
care este definitã drept cãutare a adevãrului despre o ordine moralã ºi metafizicã
independentã, nu poate oferi nici o „bazã funcþionalã împãrtãºitã“ pentru o con-
cepþie politicã a dreptãþii într-o societate democraticã. Cum am arãtat deja,
pentru a evita aceastã „îndelungatã problemã“ a filosofiei, autorul a considerat
cã problema adevãrului ºi a controversei: realism — subiectivism asupra sta-
tutului valorilor morale ºi politice trebuie evitate. Aceasta întrucât disputele filo-
sofice, ca ºi cele morale ºi religioase, nu pot genera consensul. Deºi deosebit de
importante pentru oameni, ele, ca atare, nu pot fi rezolvate politic. În condiþiile
diferenþelor profunde în privinþa credinþei ºi a concepþiilor despre bine, îndeosebi
dupã Reformã, dupã Rawls, nu poate fi obþinut un acord în privinþa credinþei re-
ligioase ºi a doctrinelor morale în chestiuni de bazã filosofice fãrã intervenþia
statului asupra libertãþilor de bazã. Alternativa unicã la principiul toleranþei fiind
puterea autocraticã, Rawls a considerat cã „dreptatea ca echitate rãmâne în mod
deliberat la suprafaþã, dacã vorbim din perspectiva filosofiei“49. În consecinþã,
doar constructivismul politic, în tradiþia contractului social, realizeazã o con-
cepþie „practicabilã de obiectivitate ºi de justificare fondatã pe acordul public
asupra reflecþiei drepte“50. Din aceastã perspectivã, scopul unei teorii a dreptãþii
nu poate fi decât acordul liber sau reconcilierea prin raþiunea publicã ºi o con-
cepþie a cetãþenilor ca persoane libere ºi egale ce nu implicã probleme de psiho-
logie filosoficã ºi doctrinã metafizicã asupra naturii sinelui.
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