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În ultimele douã sau trei decenii existã o dezbatere aprinsã, în filosofia
politicã, în special între autorii de culturã anglo-saxonã, în jurul unui concept:
republicanismul. Discuþiile, favorizate probabil ºi de aniversarea celor douã
secole care s-au împlinit de la cele douã revoluþii politice care au marcat istoria
lumii occidentale, cea americanã ºi cea francezã, au devenit incandescente de
îndatã ce unii autori au sugerat ca republicanismul ar putea înlocui, în postura
de ideologie dominantã a Occidentului contemporan, liberalismul.

Aceastã dezbatere teoreticã este ilustratã prin textele care urmeazã, cele mai
multe dintre acestea fiind rezultatele unui program de cercetare al ISPRI intitulat
Ideea de republicã în filosofia politicã modernã ºi contemporanã. Am adãugat un
articol al unui autor care se gãseºte la originea acestei direcþii de dezbatere care
a adus o înnoire profundã a universului tematic al filosofiei politice contemporane:
profesorul Quentin Skinner, autorul unei cãrþi care a fãcut epocã în istoria
contemporanã a ideilor politice, The Foundations of Modern Political Thought
(vol. 1-2, Cambridge, 1978; v. ºi colecþia de studii consacratã acestei scrieri
fundamentale: Annabel S. Brett, James Tully, Holly Hamilton-Bleakley (eds.),
Rethinking the Foundations of Modern Political Thought, Cambridge, 2006).

Aºa cum se va vedea ºi din textele ce urmeazã, termenul de republicanism,
derivat din republicã, acoperã mai multe înþelesuri în filosofia politicã actualã.
Evident, ideea de republicã este creaþia filosofiei politice din Roma anticã, însã
pe fundamentul constituit de gândirea greacã (pânã la un punct, expresia latinã
res publica— prin care se desemneazã o sferã a convieþuirii, în opoziþie cu sfera
privatã, ambele descoperiri importante ale gândirii politico-juridice romane —
traduce, cel puþin în intenþia lui Cicero, noþiunea greacã complexã de politeia (aºa
cum se vede ºi din dialogul ciceronian De re publica) ºi desemneazã nu neapãrat
o formã de (auto)guvernare a poporului, ci mai degrabã o anume evoluþie în
înþelegerea con-vieþuirii sociale (ceea ce limba engleza modernã desemneazã,
surprinzãtor de exact, printr-un echivalent al noþiunii de republicã, commonwealth
(common-wealth), cele douã noþiuni fiind tratate ca identice încã în Leviathanul
lui Hobbes).

Odatã cu redescoperirea, în Renaºterea italianã, a culturii civice a antichitãþii
(umanismul civic de care vorbea Hans Baron), ideea clasicã de republicã este
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utilizatã pentru a combate formele moderne de hegemonie politicã care se
manifestã în epocã. Prin urmare, republicanismul apare ca fiind o orientare radical
nouã în filosofia politicã modernã. Reflecþiile teoretice ale clasicilor gândirii
republicane (care se încadreazã în ceea ce s-a numit uneori republicanismul civic
al Renaºterii), sunt, de fapt, acelea care au fundat filosofia politicã modernã,
care se naºte ca o reacþie la viziunea medievalã asupra societãþii. Scrierile esenþiale
ale unor autori precum Hans Baron, J.G.A. Pocock, Quentin Skinner sau Michel
Senellart au aruncat, în ultimele decenii, o luminã nouã asupra acestui subiect.

Însã, mai ales prin cercetãrile datorate lui Pocock (The Machiavellian Moment:
Florentine Political Theory and the Atlantic Republican Tradition, Princeton,
1975), s-a fãcut trecerea la o altã dimensiune a republicanismului, aceea care
este implicatã în reînnoirea profundã (adevãratã revoluþie teoreticã) pe care o
cunoaºte reflecþia asupra politicului în epoca Revoluþiei din Anglia în secolul al
XVII-lea ºi care se prelungeºte în pregãtirea teoreticã a Revoluþiei Americane din
a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea. La un moment dat, chiar, republicanismul
american a reprezentat (cu Thomas Jefferson ºi John Adams, în special) o
orientare politicã aparte, constituitã plecând de la ideea libertãþii individuale ºi
a drepturilor civice, opusã în anume aspecte federalismului ºi care putea sã dea
Revoluþiei din America o altã dezvoltare, cu consecinþe nebãnuite. Prin urmare,
în acest al doilea înþeles, republicanismul apare ca fiind implicat în chiar fundamentele
teoretice ale sistemului politic american ºi, astfel, el devine de acutã actualitate
în epoca noastrã, când prãbuºirea sistemului mondial comunist ºi crizele nu
numai economice, dar ºi geopolitice care au urmat acestei prãbuºiri au pus în
discuþie proiectele contemporane de societate, inclusiv pe cel american. Recenta
miºcare din SUA care se intituleazã tea party movement (aluzie la un eveniment
iconic al Revoluþiei Americane, Boston tea party), iniþiatã de congressmanul
republican Ron Paul, constituie o reluare, în spirit fundamentalist, a ideilor
republicane datorate pãrinþilor fondatori. Oarecum în conexiune cu acest al
doilea sens apar ºi dezbaterile asupra Revoluþiei Franceze ºi a ideologiei
republicane în Franþa din ultimul deceniu al secolului trecut (François Furet,
Mona Ozouf º.a.).

Unii autori (Philip Pettit, Maurizio Viroli º.a.) au gãsit în evoluþia istoricã a
republicanismului prilejul unei analize a ideii de libertate care apare, în scrierile
lor, ca fiind legatã de ideea de non-dominaþie ca formã a relaþiei politice (de
guvernare). De altfel, scrierea (care a devenit deja clasicã) în care se dezvoltã aceastã
perspectivã este aceea a lui Philip Pettit, care se intituleazã Republicanism. A
Theory of Freedom and Government (Oxford, 1997). Iatã, deci, un al treilea înþeles
al termenului, cel mai abstract, dar nu ºi cel mai puþin interesant.

Acestea sunt câteva dintre motivele care au dat prilejul unui grup de cercetãtori
din departamentul de filosofie politicã al ISPRI sã propunã atenþiei publice
aceastã dezbatere teoreticã, alãturi de punctele lor de vedere personale asupra
temelor puse în discuþie. Apariþia acestor texte poate fi un ocazia unui dialog mai
larg, la care invitãm pe toþi cei interesaþi (mai ales cã, în România, se discutã despre
teme de filosofie politicã precum republicã, monarhie, libertate etc. cam, vorba
lui Noica, lãutãreºte, adicã dupã ureche, fãrã a merge la concept, la esenþa
chestiunii). Evident, pe mãsurã ce aceste cercetãri se vor dezvolta, ele vor da, ne
exprimãm speranþa, prilejul unor publicaþii ulterioare, mai ample.
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DESPRE SLOGANURILE
TEORIEI POLITICE REPUBLICANE*

QUENTIN SKINNER**

Abstract. The paper examines the attempt to expand the republican view
of freedom and equality, and thereby the reach of republican political
thought, through the questions about human rights and the proper relations
between states. Through them the author circumscribes two basic commitments
which essentialize the common features of the republican intellectual
traditions in the summarized form of two slogans, in order to emphasize
the degree to which the current republican theorists draw their sustenance
from the republican tradition and in order to specify their most important
contribution to the contemporary political philosophy. Using a theorizing
focused on arguments about freedom as non-domination — as against
liberal position on liberty as absence of interference — and on the
distinctions between interference and arbitrary interference, between
possibility and actuality of arbitrary interference, between interference
and domination by invigilation, the author reveals the role of entitlement
to act or the right to act for the free individual action and the role of
undominating and undominated state to protect the free individual and the
global justice.

Keywords: republican intellectual traditions, underlying republican
principles or slogans, nature of political liberty, liberal position on liberty.

I

Toþi contributorii la acest simpozion1 au propria tezã de apãrat, în acelaºi
timp însã toþi sunt uniþi de preocuparea pentru aceeaºi temã majorã. Toþi sunt
interesaþi de extinderea a ceea ce ei descriu ca perspectivã „republicanã“ asupra
libertãþii ºi egalitãþii pentru a cuprinde probleme mai generale care privesc drep-
————————
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turile omului ºi relaþiile adecvate între state. Eu vreau în principal sã comentez
aceastã încercare de a lãrgi sfera gândirii politice republicane. Dar, de asemenea,
vreau sã mã concentrez —mai explicit decât a fãcut-o oricare dintre participanþii
noºtri la simpozion — asupra tradiþiilor intelectuale din care ei îºi deduc funda-
mentul, în încercarea de a elucida astfel ce ar putea semnifica descrierea per-
spectivei lor comune ca fiind de provenienþã republicanã.
Sã presupunem cã începem prin a reevoca aserþiunile clasice ale teoriei po-

litice republicane din perioada de glorie a tradiþiei în Europa modernitãþii tim-
purii. Sã luãm în considerare, de pildã, Discorsi a lui Niccolò Machiavelli, scrisã
în perioada imediatã cãderii Republicii Florentine, în 1512. Sau sã luãm în con-
siderare câþiva dintre autorii englezi deosebit de îndatoraþi lui Machiavelli, pre-
cum James Harrington în lucrareaOceana din 1656,Algernon Sydney înDiscourses
on Government din 1694 ori teoreticieni mai târzii precum Richard Price în
Observations on Civil Liberty din 1776. Nu ar fi, cred, o prea excesivã simpli-
ficare a spune cã trãsãturile comune ale republicanismului îmbrãþiºate de toþi a-
ceºti autori au apãrut din douã angajamente fundamentale. În plus, aºa cum le-a
dezvoltat tradiþia republicanã, aceste principii de bazã au ajuns sã fie rezumate
în forma a douã sloganuri, cum le-am numit eu, despre care se poate aproape
spune cã definesc cercetarea republicanã. De aceste sloganuri ºi de implicaþiile
lor voi fi în principal preocupat în cele ce urmeazã.

II

Unul dintre angajamentele fundamentale recunoscute de fiecare teoretician re-
publican al perioadei moderne timpurii a fost cel despre natura libertãþii politice.
Aºa cum susþin participanþii la simpozion, existã o înþelegere republicanã distinctã a
libertãþii ºi existã un amplu acord în privinþa modului în care sã fie cel mai bine
exprimatã aceastã înþelegere. Conform tradiþiei republicane, aºa cum o vãd ei, li-
bertatea este un concept negativ ºi constã, în esenþã, în a nu fi dominat de o altã
persoanã sau de un grup. Ei sunt, de asemenea, de acord cu privire la ce înseamnã
sã spui cã eºti dominat. A fi în aceastã situaþie dificilã, aºa cum aratã Pettit2, în-
seamnã a trãi tu însuþi în supunere faþã de „controlul exterior“ exercitat de o altã
persoanã sau de un grup. Acest concept suplimentar este la rândul sãu explicat
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— de Halldenius3 ca ºi de Pettit — în termeni de capacitate a unei persoane sau
a unui grup de a interveni arbitrar în ceea ce poate face o altã persoanã ºi, în acest
fel, de a interveni în pattern-urile ei de opþiune ºi de comportament.
Aceastã putere a controlului exterior, aºa cum aratã în continuare Pettit, poate

fi exercitatã întotdeauna prin acte de ingerinþã directã. Dar, ca ºi Halldenius, el
este mai interesat de o formã diferitã a aceleiaºi puteri, o formã în care capacita-
tea unui agent de a alege ºi de a acþiona conform propriei sale voinþe este limitatã
fãrã ca vreo intervenþie evidentã sã aibã loc. În aceste circumstanþe agentul este
dominat de ceea ce Pettit numeºte „supraveghere“ (invigilation4) a alegerilor ºi
comportamentului. Partea dominantã supravegheazã (keeps an eye on) alegerile
celei dominate, fiind gata sã intervinã dacã acestea nu sunt pe gustul lui sau ei.
În mod corespunzãtor, dominaþii se aflã în situaþia de a-ºi vedea alegerile limitate
pânã la ceea ce ei cred cã dominus sau stãpânul poate fi dispus sã tolereze ºi
[astfel ei] sunt constrânºi sã-ºi regleze comportamentul în speranþa de a preveni
pericolul oricãrei intervenþii defavorabile intereselor lor.
Aºa cum subliniazã deopotrivã Pettit ºi Halldenius, ce este defectuos în pri-

vinþa unor astfel de relaþii de dominare ºi dependenþã este cã ele submineazã sta-
tutul de agenþi liberi ai dominaþilor ºi cã, într-adevãr, înlãturã total acest statut.
Cei dominaþi nu „pot face“ nimic simpliciter; toate acþiunile lor au caracter de
permisiuni, de acþiuni pe care le pot realiza dacã ºi doar dacã dominus-ul lor su-
praveghetor alege sã nu intervinã. Rãul dominaþiei, aºa cum îl sintetizeazã Pettit,
poate fi formulat aºadar ca provenind din refuzul recunoaºterii faptului cã „ceea
ce ne marcheazã ca specie este cã fiecare dintre noi suntem capabili sã facem
propriile alegeri ºi, fireºte, sã ne formãm propriile credinþe într-un mod raþional
subtil“. A trãi sub un dominus înseamnã a trãi în condiþii în care nu este posibil
ca astfel de competenþe de alegere raþionalã sã fie respectate.
Ivison5 vede un contrast între douã versiuni rivale ale libertãþii negative. Pe

de o parte, existã în mod esenþial perspectiva hobbesianã conform cãreia fiecare
act de intervenþie atrage pierderea libertãþii; pe de altã parte, existã teoria repu-
blicanã conform cãreia doar actele de intervenþie arbitrarã au acest efect. Existã
desigur o distincþie de importanþã în aceastã zonã, însã eu sunt de acord mai
curând cu formularea întrucâtva diferitã oferitã de alþi participanþi la simpozion,
de toþi cei care sugereazã cã argumentul republican distinct este unul cu privire
la supunerea faþã de puterea arbitrarã ºi, prin urmare, cu privire la posibilitatea
mai curând decât la actualitatea intervenþiei arbitrare. Ilustrarea detestatã a do-
minus-ului în tradiþia republicanã este cineva care sperã sã-ºi poatã exercita cu
succes puterile de supraveghere (invigilating) fãrã a mai avea nevoie sã recurgã
la intervenþie efectivã.
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Nu am niciun reproº serios la aceastã explicaþie referitoare la ce înseamnã sã
trãieºti sub un dominus ºi este evident util de formulat argumentul în aceastã ma-
nierã dacã se doreºte — precum doresc participanþii noºtri la simpozion — lan-
sarea tradiþiei republicane într-o asemenea manierã încât sã producã o intervenþie
polemicã în dezbaterile filosofice actuale. Între teoreticienii contemporani ai po-
liticului, cel puþin în tradiþie anglofonã, anumite versiuni ale afirmaþiei hobbesiene cã
libertatea constã doar în absenþa ingerinþei (interference) continuã sã deþinã in-
fluenþã. În acest caz, este deosebit de impresionant — deosebit de elegant, s-ar
putea spune — a confrunta aceastã cerinþã cu afirmaþia analoagã, dar rivalã, con-
form cãreia libertatea constã nu în absenþa ingerinþei, ci în absenþa dominaþiei. O
valoare suplimentarã ataºatã acestui mod de prezentare a argumentului este cã el
permite ca cea mai importantã distincþie între poziþia liberalã ºi cea republicanã
sã fie clarificatã fãrã echivoc. În timp ce teoreticienii politici liberali neagã faptul
cã poate surveni vreo pierdere a libertãþii în absenþa unui anumit act de ingerinþã,
republicanii afirmã cã poate surveni pierderea libertãþii chiar ºi în cazul în care
nu are loc nicio ingerinþã.
Dacã, totuºi, ne întoarcem pentru un moment la teoreticienii moderni timpurii

cu a cãror specificare am început, este surprinzãtor sã constatãm cã în discutarea
conceptului de libertate politicã ei plaseazã foarte rar, dacã nu deloc, accentul pe
importanþa faptului de a nu fi dominat. A reconstrui teoria lor în aceºti termeni,
aºa cum au fãcut toþi participanþii la simpozion, înseamnã a implica faptul cã
principala lor preocupare trebuie sã fi fost sã explice conceptul de acþiune liberã.
Dar autorii moderni timpurii nu sunt principial deloc preocupaþi de conceptul de
acþiune. Mai curând ei sunt interesaþi în mod special de ceea ce înseamnã sã fii
un liber homo, o persoanã liberã care trãieºte între alte astfel de persoane în ca-
drul unei asociaþii civile sau al unui stat.
Ce înseamnã atunci, conform acestor autori, a fi o persoanã liberã? Ei rãs-

pund invocând o distincþie care a fost supremã în dreptul persoanelor încã de
când a fost formulatã în compendiulDigest al dreptului roman în antichitatea târ-
zie. A fi liber homo înseamnã a nu fi sclav ºi, prin urmare, a nu fi in potestate,
în puterea altei persoane ºi, prin urmare, la discreþia ei. Cu alte cuvinte, teoreti-
cienii moderni timpurii rãspund problemei în termeni pur negativi. Ceea ce în-
seamnã cã a fi o persoanã liberã înseamnã a nu fi dependent— în forma defini-
tivã a servituþii — de voinþa ºi, prin urmare, doar de bunãvoinþa altcuiva.
De o nu mai micã importanþã pentru teoreticienii moderni timpurii este faptul

cã, vorbind despre astfel de liberi homines sau „freemen“, ei înºiºi se percep ca
a fi avansat nu doar o definiþie legalã a libertãþii, ci ºi o concepþie a cetãþeniei.
Aceastã concepþie a fost în cele din urmã încapsulatã într-un set de fraze care nu
au încetat niciodatã sã aparã în poveºtile pe care le spunem despre semnificaþia
autonomiei ºi independenþei. A fi om liber, afirmã teoreticienii moderni timpurii,
este echivalent cu a fi „propriul tãu om?“, nu îndatorat unui patron sau stãpân,
nu rob sau dependent de oricine altcineva. Un om liber este, prin urmare, cineva
care trebuie sã fie recunoscut, cineva care te poate privi în ochi, care poate argu-
menta ºi negocia în condiþii de egalitate fãrã a simþi vreodatã nevoia sã-ºi scoatã
pãlãria sau sã-ºi îndoaie genunchiul. Ca urmare, se spune cã oamenii liberi se bu-
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curã de respectul — ºi autorespectul — care vine din recunoaºterea faptului cã
vorbesc deschis ºi se comportã fãrã fricã ori fãrã a favoriza, acþionând exclusiv
aºa cum le dicteazã raþiunea ºi conºtiinþa.
Aceste trãsãturi ale viziunii republicane a libertãþii civile sugereazã cã ea tre-

buie sã fie inerent normativã. Pettit doreºte sã reziste oricãrei astfel de inferenþe,
insistând cu îndreptãþire cã problema ce vizeazã controlul extern pe care îl exer-
citã cineva ºi, deci, puterea arbitrarã asupra altcuiva trebuie sã fie una pur empi-
ricã. Dacã, totuºi, echivalãm persoana care nu este supusã puterii arbitrare cu
modelul omului liber — aºa cum procedeazã teoreticienii moderni timpurii —
atunci rãmâne sã ne confruntãm cu o explicaþie a libertãþii atât de puternic nor-
mativã încât ea constituie aproape un tablou al excelenþei civice. Aºa cum ob-
servã Laborde, probabil suntem nevoiþi sã admitem cã toate concepþiile libertãþii
umane sunt susceptibile de a fi atât de strâns legate de explicaþii implicite ale
intereselor umane încât ele sã fie „inevitabil moralizate“.
Pânã acum am sugerat cã ceea ce a motivat teoreticienii republicani moderni

timpurii a fost mai puþin o dorinþã de apãrare a unei anumite concepþii a acþiunii
libere, cât o dorinþã de a întreþine un anumit ideal civic, un ideal centrat pe valo-
rile egalitãþii ºi independenþei. Totuºi, aceasta nu înseamnã câtuºi de puþin sã
spunem cã teoreticienii moderni timpurii au fost dezinteresaþi de problema: ce
înseamnã sã fii liber sã acþionezi ºi sã fii capabil sã acþionezi în mod liber. Dim-
potrivã, acesta este momentul în care ajungem la primul dintre cele douã sloga-
nuri în care ei preferã sã rezume cercetarea lor. Este posibil sã acþionezi liber,
susþin ei, dacã ºi numai dacã eºti un om liber. Dacã, în schimb, trãieºti ca un
sclav, nu poþi acþiona niciodatã ca un agent liber în nicio împrejurare. Aceasta nu
neapãrat pentru cã alegerile ºi acþiunile tale vor fi zãdãrnicite, ci mai curând
pentru cã ele nu vor fi produsul propriei tale voinþei autonome. Inevitabil, ele vor
fi un produs al voinþei ºi dorinþei tale ºi, deopotrivã, al ceea ce dominus-ul tãu
va fi dispus sã permitã.
Dacã, prin contrast, oamenii liberi se disting ca având libertatea de a acþiona

dupã bunul plac, este aceastã libertate echivalentã cu posedarea dreptului de a
proceda astfel? Ivison ºi Halldenius, deopotrivã, semnaleazã probleme legate de
locul drepturilor în cadrul schemei republicane. Ivison este îngrijorat de faptul
cã tradiþia republicanã poate fi insuficient de ospitalierã cu ideea drepturilor ºi
este desigur adevãrat cã despre niciunul dintre autorii moderni timpurii pe care
i-am menþionat nu se poate spune cã ºi-au structurat argumentul într-un mod care
sã dea mai multã proeminenþã conceptului. Rareori ei vorbesc despre drepturi ca
cerinþe care rezistã în afara graniþelor statului ºi care ne permit sã judecãm legiti-
mitatea lui, dar discutã în mod frecvent relaþiile dintre state ºi cetãþeni — precum
Machiavelli în Discorsi— fãrã a invoca deloc vocabularul drepturilor.
Cu toate acestea, nu este dificil ºi nici chiar anacronic a reformula o parte

dintre cerinþele lor în privinþa naturii contestabile a puterii arbirare spunând cã
simpla existenþã a unei astfel de puteri implicã o negare a drepturilor. Dacã nu
eºti om liber, dar în schimb trãieºti în dependenþã de bunãvoinþa unui dominus,
rezultã cã vei fi capabil sã acþionezi doar prin graþia stãpânului tãu, doar cu per-
misiunea implicitã a lui sau a ei, care poate fi retrasã cu impunitate în orice mo-

5 DESPRE SLOGANURILE TEORIEI POLITICE REPUBLICANE 61



ment. Dar a spune cã toate acþiunile tale sunt realizate ca subiect al bunãvoinþei
înseamnã a spune cã niciuna dintre ele nu poate fi realizatã ca subiect al drep-
tului. Aºa cum exprimã problema Digest a dreptului roman, esenþa situaþiei tale
dificile este cã nu eºti în mãsurã sã acþionezi sui iuris, în contul propriul tãu
drept, întrucât eºti total restricþionat sã acþionezi întocmai aºa cum dominus-ul
tãu poate fi dispus sã permitã. Dar alt mod de formulare a acestei cerinþe este sã
spui cã, dacã pierzi statutul de om liber, vei fi lipsit de drepturi civile.
Halldenius sugereazã cã putem duce acest argument mult mai departe. Esenþa

perspectivei republicane a acþiunii libere este cã a acþiona liber înseamnã a acþiona
conform propriei voinþe, fãrã a fi dependent de voinþa oricui altcuiva. Dar a vorbi
de posedarea acestei capacitãþi, susþine Halldenius, înseamnã a vorbi de fapt des-
pre a avea îndreptãþirea legalã (entitlement) de a acþiona, fãrã a fi vulnerabil în
raport cu capriciile ºi preferinþele altor oameni. A poseda o astfel de îndreptãþire
legalã, în orice caz, este ceea ce se înþelege în mod obiºnuit prin a poseda un
drept. Aºadar, din aceste considerente, nu existã nimic mai puþin decât o afinitate
structuralã completã, cum o numeºte Halldenius, între libertatea republicanã ºi
cerinþele cu privire la drepturi.

III

În afara celebrãrii modelului de liber homo independent, republicanii mo-
derni timpurii pe care i-am luat în considerare sunt deosebit de preocupaþi de
aranjamentele juridice ºi constituþionale care trebuie stabilite pentru ca libertatea
unor astfel de oameni liberi sã poatã fi sprijinitã în mod satisfãcãtor. Odatã cu
soluþiile lor la aceastã problemã ei ajung la cel de-al doilea slogan care serveºte
pentru a rezuma cercetarea lor. Aºa cum este posibil sã trãieºti ºi sã acþionezi în
mod liber dacã ºi numai dacã eºti un om liber, susþin ei, este posibil sã trãieºti
ºi sã acþionezi ca un om liber dacã ºi numai dacã trãieºti într-un stat liber.
Când aceºti autori discutã libertatea statelor libere (freedom of free states) ei

folosesc termenul exact în acelaºi mod în care îl folosesc când discutã libertatea
oamenilor liberi (freedom of freemen). A descrie o asociaþie civilã ca liberã,
susþin ei, înseamnã a spune cã ea este capabilã sã acþioneze conform propriei
voinþe — adicã în acord cu voinþa generalã a cetãþenilor ei — ca rezultat al unei
existenþe în afara dependenþei de altã voinþã decât cea a corpului-de-cetãþeni luat
ca întreg. Aºa cum util ne aminteºte Halldenius, o distincþie ºi mai importantã
poate fi trasatã în acest punct între înþelegerea liberalã ºi cea republicanã a liber-
tãþii. Conform celei dintâi, legile civile sunt inevitabil duºmanii libertãþii indivi-
duale întrucât impunerea lor implicã întotdeauna folosirea forþei sau ameninþarea
cu folosirea ei. Dar conform celei din urmã, orice [sistem de] drept civil la a
cãrui aplicare eu contribui ºi faþã de care consimt sã mã supun poate fi construit
mai curând ca o expresie a voinþei mele decât ca o restricþie asupra ei ºi, de
aceea, trebuie sã fie compatibil cu libertatea mea.
Existã, adaugã teoreticienii republicani, douã moduri distincte în care un corp

politic poate sã piardã capacitatea de a acþiona conform propriei sale voinþe ºi
prin care îºi pierde poziþia de stat liber. Unul este cel prin care puterea statului
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cade sub alt control decât controlul corpului suveran al cetãþenilor, agentul uzur-
pator putând fi un monarh, o oligarhie sau o clasã conducãtoare. Cealaltã posi-
bilitate este ca statul sã cadã într-o condiþie de dependenþã faþã de voinþa altui
stat, fie ca rezultat al cuceririi, al colonizãrii sau al oricãrui proces care are ca
efect ocolirea voinþei cetãþenilor lui ca sursã a dreptului. Când oricare dintre
aceste dezastre se produce, acei care ajung sã fie excluºi de la consimþirea legilor
prin care sunt guvernaþi se vãd ei înºiºi reduºi la dependenþã faþã de voinþa ace-
lora care ºi-au arogat puterea de a face legile ºi de a le impune. Aºa cum au ex-
plicat deja teoreticienii republicani, oricum, a trãi într-o astfel de situaþie dificilã
este ceea ce înseamnã a trãi ca sclav. Prin urmare, aceastã situaþie ajunge sã sem-
nifice cã, excepþie cazul în care locuieºti într-un stat liber, ajungi în situaþia de a
fi lipsit de propria libertate individualã.
Aºa cum observã Pettit, o formulare completã a cerinþelor ce vizeazã liber-

tatea civicã ar trebui desluºitã dupã cum urmeazã: „individul liber este protejat
împotriva dominaþiei altora de statul nedominator ºi nedominat“ (undominating
and undominated state). El adaugã cã, „dupã standardul doctrinei republicane“,
indivizii sunt meniþi sã se bucure de libertate ca nondominare pur ºi simplu ca
urmare a „protejãrii [lor] împotriva dominaþiei altora de cãtre un stat nedomi-
nator“. În consecinþã, el conchide cã „standardul doctrinei lasã, de fapt, ceva în
afarã“ întrucât „acei indivizi nu vor fi deplin liberi dacã statul lor este dominat
de alte state“. Nu pot sã nu fiu de acord cã teoreticienii moderni timpurii lasã în
afarã motivul pe care Pettit îl subliniazã pe bunã dreptate. Machiavelli, de pildã,
echivaleazã întotdeauna cucerirea ºi colonizarea unui stat de cãtre altul cu în-
robirea cetãþenilor cuceriþi, în timp ce Richard Price face din acelaºi argument
punctul central al apãrãrii revoluþiei americane din 1776. Dar Pettit are dreptate
fãrã îndoialã în privinþa faptului cã, în conformitate cu teoreticienii pe care i-am
discutat, noi nu putem sã ne considerãm în posesia libertãþii noastre dacã nu trã-
im ca cetãþeni ai unui stat care este liber nu doar faþã de dominaþia internã a mo-
narhilor sau oligarhilor, ci ºi faþã de dominaþia externã a altor state.
Disputa pozitivã în privinþa cãreia teoreticienii republicani iau o poziþie poate

fi rezumatã dupã cum urmeazã. Poþi spera sã-þi menþii libertatea individualã faþã
de dependenþa de voinþa altora dacã ºi numai dacã trãieºti ca cetãþean activ al
unui stat care se autoguverneazã complet ºi care, prin urmare, nu este nici domi-
nator, nici dominat. Acest angajament face ca teoreticienii republicani sã se ase-
mene cu democraþii ºi, cu siguranþã, este adevãrat cã ei considerã suveranitatea
în cadrul statelor libere ca fiind situatã, în cele din urmã, în corpul-cetãþenesc ca
întreg. Totuºi, ei modificã în general acest angajament în douã feluri. În primul
rând, aºa cum observã Ivison, ei îmbrãþiºeazã cauza suveranitãþii populare în
mare mãsurã din motive instrumentale, tratând autoguvernarea mai puþin ca un
ideal în sine ºi mai mult ca un mijloc — singurul mijloc posibil — de asigurare
a valorii fundamentale a libertãþii ca absenþã a dependenþei. În al doilea rând,
atunci când teoreticienii moderni timpurii declarã cã dreptul trebuie sã exprime
voinþa generalã a oamenilor, ei în general adaugã cã oamenii trebuie sã fie pre-
gãtiþi sã-ºi încredinþeze suveranitatea pentru a fi exercitatã în folosul lor de o
anumitã formã de guvernare reprezentativã. Precum Pettit, care vorbeºte de „re-
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presentative states“, ei cred cã este adecvat sã ne privim pe noi înºine ca trãind
într-un stat liber dacã reprezentanþii noºtri pot în mod plauzibil sã pretindã nu
doar cã vorbesc în numele nostru ci ºi cã ocrotesc interesele ºi valorile noastre.
Dacã ne întoarcem la punctele de vedere asupra relaþiilor adecvate dintre

state ale participanþilor noºtri la simpozion, ne aflãm în faþa unei fascinante ºi
valoroase actualizãri a chiar viziunii moderne timpurii asupra statelor libere pe
care am prezentat-o. Aºa cum aratã Laborde ºi Pettit deopotrivã, ceea ce am des-
cris ca fiind al doilea slogan al teoreticienilor moderni timpurii poate fi lansat
astfel încât sã marcheze o directã ºi distinctã contribuþie la dezbaterile actuale
asupra idealului dreptãþii globale (global justice).
Argumentul avansat de Laborde ºi Pettit conþine, de fapt, trei paºi principali.

Ambii autori încep cu observaþia cã un mare numãr de state, ca ºi un mare numãr
de agenþii internaþionale, se comportã în prezent ca puteri dominante. Aºa cum
subliniazã Pettit, unele dintre cele mai insidioase astfel de forme de dominare
sunt exercitate curent de corporaþii, producãtori internaþionali ºi alte astfel de
agenþii cu potenþialã sferã de influenþã mondialã. Ei nu mai au nevoie sã ame-
ninþe cu mutarea fabricilor, sã finanþeze partidele de opoziþie sau sã promoveze
publicitatea negativã cu scopul de a convinge statele suficient de slabe sã le ofere
condiþii de reglementare laxe, relaxare a standardelor de mediu sau rate de impo-
zitare extrem de favorabile. Puterea lor dominantã este suficientã în sine pentru
a garanta cã ei îºi urmeazã drumul. Nu mai e nevoie de ameninþãrile ºi motivãrile
obiºnuite.
Al doilea pas în argumentul lui Laborde ºi Pettit se bazeazã pe exigenþele deja

prezentate de teoreticienii moderni timpurii în privinþa relaþiilor dintre libertatea
indivizilor ºi a statelor. Aºa cum subliniazã ei, când un stat este dominat, una
dintre consecinþe este cã el îºi pierde libertatea de a acþiona conform propriei vo-
inþe în organizarea propriilor afaceri. Dar aceasta înseamnã sã afirmi cã cetãþenii
sãi sunt reduºi la situaþia de a trãi în dependenþã de bunãvoinþa persoanelor aflate
în afara controlului lor, dar care, cu toate acestea, exercitã control extern asupra
tuturor ºi a fiecãruia dintre ei. A trãi într-un stat dominat înseamnã, aºadar, a re-
nunþa concomitent la propria libertate individualã.
Pasul final al argumentului extrage în mod similar din punctele de vedere

moderne timpurii ceea ce este inacceptabil din punct de vedere moral în privinþa
unor astfel de relaþii de dominare ºi dependenþã. O obiecþie ar fi cã este deosebit
de umilitor pentru orice stat sã-ºi piardã competenþele de agent independent ºi,
ca urmare, sã-ºi piardã capacitatea de a negocia cu alte state în termeni de res-
pect reciproc. Dar principala obiecþie este cã libertatea este o valoare de impor-
tanþã fundamentalã pentru state ºi pentru cetãþeni deopotrivã. A reduce un stat la
dependenþa de bunãvoinþa altor state înseamnã a provoca nu doar statului ci ºi
fiecãruia dintre cetãþenii sãi individuali cãderea într-o condiþie de servitute into-
lerabilã din punct de vedere moral.
Cu acest lanþ al argumentãrii ajungem la o concluzie de importanþã conside-

rabilã pentru buna conduitã în relaþiile internaþionale. Argumentul pe care l-am
schiþat ne dã puternice temeiuri pentru a cere ca niciun stat — ºi niciun agent de
putere comparabil — sã nu domine sau sã caute sã domine orice alt stat. Ne este

64 QUENTIN SKINNER 8



recomandat astfel un principiu puternic de reglementare mai bunã a relaþiilor
dintre statele individuale.
Cu aceastã actualizare a ceea ce am numit al doilea slogan al teoriei republi-

cane ajungem la probabil cea mai importantã contribuþie pe care tradiþia republi-
canã o poate aduce în filosofia politicã contemporanã. Dezbaterile actuale despre
dreptatea globalã (global justice) s-au polarizat de o manierã nesatisfãcãtoare în
jurul a douã ºcoli de gândire. Una se concentreazã asupra dreptului a ceea ce
Pettit numeºte representative states de a se bucura de libertate faþã de ingerinþa
în treburile lor interne. Principiul cãruia îi dã naºtere aceasta este cã statele ar
trebui sã evite angajarea în acte de ingerinþã ºi sã trãiascã în termeni de respect
egal. Cealaltã ºcoalã de gândire se concentreazã asupra pretinsei datorii a state-
lor reprezentate de a lua în serios idealul dreptãþii distributive globale (global
distributive justice). De departe cel mai ambiþios principiu pe care îl genereazã
ea este cã representative states ar trebui sã asigure ca acest ideal sã fie realizat
progresiv în întreaga lume. Rezultatul acestei dezbateri a fost cã susþinãtorii celei
de-a doua perspective au obiectat cã prima nu merge suficient de departe, pe
când susþinãtorii celei dintâi au tins sã considere cã cea de-a doua este prea
utopicã pentru a fi luatã în serios.
Având în vedere acest impas, aºa cum în mod impresionant au arãtat deopo-

trivã Laborde ºi Pettit, mi se pare cã existã ceva distinct ºi important pe care tra-
diþia republicanã poate spera sã îl ofere ca mijloc de a duce argumentul mai de-
parte într-o manierã mai fructuoasã. Ambii, Laborde ºi Pettit, acceptã principiul
cã statele ar trebui sã urmãreascã în mod fundamental sã trãiascã împreunã în
termenii respectului reciproc ºi egal. Ce adaugã ei argumentului este cã trebuie
sã fie îndeplinitã o condiþie preliminarã crucialã pentru ca aceºti termeni sã fie
satisfãcuþi. Cum am vãzut, condiþia preliminarã este ca statele sã ia mãsuri ime-
diate pentru a da garanþii cã nu acþioneazã astfel încât sã domine alte state. A-
ceasta este de departe o cerinþã mai puþin utopicã decât acea a susþinãtorilor egali-
tãþii globale, dar în orice caz punerea ei în aplicare ar transforma lumea noastrã
ºi eu sunt de acord cu Laborde ºi Pettit cã o astfel de transformare ar fi fãrã echi-
voc beneficã prin efectele sale.

Traducere ºi note de Gabriela Tãnãsescu
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