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Abstract. The paper reconsiders, using the means of analytical philosophy,
two claims about political liberty: one that connects freedom with self-
government and, in consequence, links the idea of personal liberty with
that of public service, and one which sustains that we may have to be
forced to be free (or to cultivate civic virtues) and, thus, links the idea of
individual liberty with the concepts of coercion and constrains. The author
argues that the two claims, seemingly paradoxical or merely confused, can
be accommodated within a coherent theory of liberty, namely within a
negative analysis of political liberty embraced in the republican theory of
freedom. This study can be regarded as a prolegomenon to the author’s
present conception of liberty, included in his last decade’s prestigious
works. We intend to present in the following issues of this review some of
the more recent Quentin Skinner’s articles about freedom.
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Aceste prelegeri1 cautã sã reconsidere douã poziþii asociate asupra libertãþii
politice care, din punctul de vedere al celor mai rãspândite discuþii asupra con-
ceptului, pot fi respinse ca paradoxale sau numai incoerente.

Încep prin a preciza ce vizez când mã refer la punctul de vedere al celor mai
rãspândite dezbateri asupra libertãþii. Mã gândesc la faptul cã în discuþiile re-
cente asupra conceptului, desfãºurate între filosofii analitici, s-a ajuns la o con-
cluzie ce a întrunit un grad de consens remarcabil de amplu. Ea poate fi cel mai
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bine exprimatã prin formula introdusã în discuþie iniþial de Jeremy Bentham ºi
fãcutã celebrã recent de Isaiah Berlin2. Premisa a fost cã ideea de libertate politicã
este în mod esenþial una negativã. Prezenþa libertãþii, adicã, este presupusã a fi mar-
catã de absenþa a orice altceva; în mod specific, de absenþa unui element de constrân-
gere care inhibã posibilitatea unui agent de a acþiona pentru a-ºi atinge scopurile, po-
sibilitatea de a urma opþiuni diferite sau, cel puþin, de a alege între alternative3.

Hobbes a lãsat posteritãþii o expunere clasicã a acestui punct de vedere — una
care este încã frecvent invocatã — în capitolul sãu „Of the Liberty of Subjects“
din Leviathan. El începe prin a ne asigura, cu abilitatea-i tipicã, cã „liberty or
freedom semnificã (în sensul propriu al cuvântului) absenþa împotrivirii“ — ºi
nimic mai mult4. Locke merge pe acelaºi principiu în Essay, în care se exprimã
chiar cu mai mult aplomb. El subliniazã cã „Libertatea, în mod evident, constã
în puterea de a face sau de a nu face, de a acþiona sau de a ne abþine sã acþionãm,
dupã cum vrem. Aceasta nu se poate nega“5.

Între filosofii politici contemporani, acest principal motiv de controversã a
fost în general dezvãluit prin douã afirmaþii a cãror formulare pare sã reflecte în
multe privinþe influenþa lucrãrii clasice a lui Gerald MacCallum asupra libertãþii
negative ºi pozitive6. Prima aratã cã existã un singur mod coerent de a gândi des-
pre libertatea politicã, acela de a trata conceptul în mod negativ ca absenþa impe-
dimentelor în calea atingerii scopurilor alese7. Cealaltã afirmã cã orice astfel de
discuþie despre libertatea negativã poate fi reflectatã la rândul ei, în ciuda apa-
renþelor, de reducerea ei la o relaþie triadicã specificã între agenþi, constrângeri
ºi scopuri. Astfel, toate dezbaterile despre libertate continuã sã conþinã dispute
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despre cine trebuie sã conteze ca agent, ce trebuie sã conteze ca o contrângere,
ce gamã de lucruri trebuie sã fie liber un agent sã facã, sã fie sau sã devinã (sau
sã nu fie sau sã nu devinã) pentru a conta ca fiinþã în libertate8.

Mã întorc acum la cele douã poziþii despre libertatea politicã care, în lumina
acestor presupoziþii, pot fi stigmatizate ca fiind incoerente. Prima conecteazã li-
bertatea la autoguvernare ºi, în consecinþã, leagã ideea de libertate personalã,
într-un mod aparent paradoxal, de aceea a serviciului public. Teza, aºa cum a ex-
primat-o recent Charles Taylor, este cã putem fi liberi doar în cadrul „unei socie-
tãþi de o anumitã formã canonicã ce încorporeazã adevãrata autoguvernare“9.
Dacã dorim sã ne asigurãm propria libertate individualã, rezultã cã trebuie sã ne
dedicãm pe cât posibil din toatã inima unei vieþi în favoarea serviciului public ºi,
în felul acesta, cultivãrii virtuþilor civice necesare pentru participarea cea mai
eficientã la viaþa politicã. Atingerea deplinei noastre libertãþi presupune, pe
scurt, recunoaºterea faptului cã doar anumite scopuri determinate sunt pentru noi
raþional de urmat10.

Cealaltã tezã, aflatã în legãturã cu prima, afirmã cã ar trebui sã fim forþaþi sã
fim liberi ºi, astfel, conecteazã ideea de libertate individualã, într-un mod chiar
mai evident paradoxal, cu conceptele de coerciþie ºi constrângere. Presupoziþia
ce fundamenteazã pasul urmãtor al argumentului este cã putem uita câteodatã
sau putem eºua în a înþelege cã realizarea datoriilor noastre publice este indis-
pensabilã pentru menþinerea propriei noastre libertãþi. Cu toate acestea, dacã este
adevãrat cã libertatea depinde de serviciul public ºi, de aici, de bunãvoinþa
noastrã de a cultiva virtuþile civice, urmeazã cã poate ar trebui sã fim constrânºi
la virtute ºi, prin aceasta, constrânºi la susþinerea unei libertãþi care, lãsatã doar
pe seama noastrã, ar fi subminatã.

2

Între teoreticienii contemporani ai libertãþii care au criticat aceste argumente,
trebuie sã distingem douã linii diferite de atac. În aceastã secþiune mã voi ocupa
de una dintre ele, pe cealaltã o voi discuta în secþiunea 3.

Cea mai fermã ripostã a fost urmãtoarea: întrucât analiza negativã a libertãþii
este singura coerentã ºi întrucât cele douã poziþii rivale pe care le-am desprins
sunt incompatibile cu orice astfel de analizã, rezultã cã ele nu pot fi încorporate
în nicio evaluare mulþumitoare a libertãþii sociale.
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Feinberg, Social Philosophy, Englewood Cliffs, NJ, Prentice-Hall, 1973, mai ales p. 12, 16, ºi J. Roland
Pennock, Democratic Political Theory, Princeton, NJ, Princeton University Press, 1979, îndeosebi p. 18-24.

9 Charles Taylor, „What’s Wrong with Negative Liberty“, în Alan Ryan (editor), The Idea of Freedom,
Oxford, Oxford University Press, 1979, p. 175-193, la p. 181.
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Press, 1969, p. 145-155, la p. 147. (Îl menþionez îndeosebi pe Lewis întrucât, la cererea Founding Trustee, pre-
legerile mele la Harvard au fost dedicate memoriei lui Lewis.) Pentru o recentã expunere valoroasã a aceleiaºi
perspective kantiene, vezi secþiunea „Rationality and Freedom“ în Martin Hollis, Invitation to Philosophy,
Oxford, Basic Blackwell, 1985, p. 144-151.



Îl gãsim deja pe Hobbes situându-se pe punctul de vedere al pretinsei relaþii
dintre libertatea socialã ºi serviciul public în capitolul sãu extrem de influent
despre libertate din Leviathan. Acolo el pomeneºte cu dispreþ de locuitorii oraºului
Lucca care „au scris pe turnurile oraºului cu caractere mari cuvântul LIBERTAS“,
în ciuda faptului cã constituþia oraºului-republicã de mici dimensiuni impunea
grele exigenþe asupra spiritului lor public11. La Hobbes, pentru care libertatea în-
seamnã doar absenþa intervenþiei exterioare, pare evident faptul cã maximizarea
libertãþii noastre sociale trebuie sã depindã de capacitatea noastrã de a maximiza
sfera în interiorul cãreia putem pretinde „scutire de serviciul depus în folosul co-
munitãþii“12. De aceea i se pare absurd din partea locuitorilor oraºului Lucca sã-
ºi proclame libertatea în circumstanþele în care astfel de servicii erau atât de strin-
gent pretinse. Simpatizanþii moderni ai lui Hobbes ating în mod obiºnuit aceeaºi
problemã. De pildã, aºa cum aratã Oppenheim în cartea sa recentã Political Con-
cepts, pretenþia cã putem vorbi despre „libertate de participare în procesul po-
litic“ este pur ºi simplu incoerentã13. Libertatea presupune absenþa oricãrei astfel
de obligaþii sau constrângeri. Astfel încât aceastã „aºa-numitã libertate de parti-
cipare nu se referã la libertate în niciunul dintre sensuri“14.

Gãsim aceeaºi linie a argumentãrii avansatã chiar mai frecvent în cazul celeilalte
poziþii pe care am luat-o în considerare: cã libertatea noastrã trebuie sã fie fructul
faptului de a fi constrânºi. Sã luãm în considerare, de exemplu, modul în care
Raphael manevreazã aceastã sugestie în lucrarea sa Problems of Political Philo-
sophy. El reitereazã pur ºi simplu motivul disputei: „când vorbim despre a avea
sau a nu avea liberty or freedom într-un context politic ne referim la libertatea
de acþiune sau la libertatea socialã, adicã la absenþa impedimentelor sau a con-
strângerii din partea agenþilor umani, incluzând constrângerea din partea sta-
tului“15. De aceea, a sugera cã „constrângerea venitã din partea statului poate face
un om mai liber“ înseamnã nu doar a afirma o concluzie paradoxalã, ci înseamnã
a prezenta o „perspectivã extraordinarã“ care constã pur ºi simplu în a pune laolaltã
doi poli opuºi, libertatea ºi constrângerea16. Din nou, Oppenheim atinge acelaºi
punct. Deoarece libertatea constã în absenþa constrângerii, a sugera cã cineva ar
putea fi „forþat sã fie liber“ nu înseamnã a vorbi de libertate, ci de „opusul ei“17.

Ce gândim despre aceastã primã linie de atac care culmineazã cu ipoteza, aºa
cum a exprimat-o Oppenheim, cã niciunul dintre argumentele pe care le-am des-
prins „nu se referã la libertate în vreun sens anume“?

Mi se pare cã aceastã concluzie decurge cu prea mare uºurinþã din respin-
gerea unei tradiþii diferite de gândire asupra libertãþii sociale, pe care, în acest
punct al discuþiei, este important s-o prezentãm pe scurt.
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Tradiþia la care mã refer se origineazã în gândirea moralã greacã ºi se fon-
deazã pe douã premise distincte ºi extrem de influente. Prima, dezvoltatã în dife-
rite sisteme ulterioare de eticã naturalistã, pretinde cã suntem fiinþe morale ce au,
în mod caracteristic, anumite scopuri umane. A doua, reluatã mai târziu îndeo-
sebi în filosofia politicã scolasticã, adaugã cã animalul uman este naturale so-
ciale et politicum ºi, în consecinþã, cã scopurile noastre trebuie sã aibã în mod
esenþial caracter social18. Perspectiva asupra libertãþii umane pe care o genereazã
aceste presupoziþii este, astfel, una „pozitivã“. Conform acestei aprecieri, ni se
spune doar cã putem fi deplin sau autentic în condiþia de libertate dacã ne angajãm
în fapt doar la acele activitãþi care favorizeazã în cea mai mare mãsurã eudaimonia
sau „înflorirea umanã“ ºi pot, de aceea, sã dea substanþã celor mai profunde sco-
puri ale noastre.

Nu vreau sã apãr adevãrul acestor premise. Vreau doar sã subliniez ceea ce
lãmureºte deja aprecierea de mai sus: cã dacã ele sunt considerate adevãrate, o
teorie pozitivã a libertãþii decurge din ele fãrã niciun fel de paradox sau incoerenþã.

Aceasta are douã implicaþii importante pentru argumentul meu. Una dintre
ele este cã poziþia avansatã de teoreticienii libertãþii negative, pe care am luat-o
în considerare deja, pare a fi falsã. Ei au argumentat cã orice teorie coerentã a li-
bertãþii trebuie sã aibã o structurã triadicã. Dar teoria libertãþii sociale pe care am
specificat-o deja, deºi perfect coerentã dacã acceptãm ca sigure premisele ei, are
o configuraþie puternic contrastantã19.

Contrastul poate fi dezlegat cu uºurinþã. Structura internã pe care MacCallum
ºi numeroºii sãi adepþi insistã sã analizeze toate poziþiile asupra libertãþii sociale
este de aºa naturã încât ei o transformã în condiþie suficientã pentru existenþa li-
berã a unui agent, condiþie în care el sau ea sã nu fie constrâns în realizarea unor
opþiuni particulare sau, cel puþin, în alegerea între alternative. Libertatea, în ter-
minologia pe care Charles Taylor a introdus-o recent, devine un concept pur al
oportunitãþii20. Sunt deja liber dacã am posibilitatea sã acþionez, dacã mi se în-
tâmplã sau nu sã folosesc aceastã posibilitate. Prin contrast, teoria pozitivã pe
care tocmai am schiþat-o fixeazã drept condiþie necesarã pentru ca un agent sã
fie deplin ºi cu adevãrat liber: ca el sau ea sã se angajeze efectiv în realizarea
unor scopuri determinate. Libertatea, pentru a invoca încã o datã terminologia
lui Taylor, este privitã nu ca o oportunitate, ci ca un concept-exercitare21. Mã
aflu în posesia libertãþii mele în sensul cel mai deplin al cuvântului dacã îmi exer-
cit efectiv capacitãþile ºi ating obiectivele care îmi servesc la realizarea scopu-
rilor umane în cel mai distinct mod cu putinþã.

Cealaltã implicaþie a acestei analize pozitive este chiar mai importantã pentru
argumentul meu. Conform teoriilor negative luate în considerare pânã acum,
cele douã paradoxuri pe care le-am desprins la început pot fi, fãrã riscuri, res-
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20 Taylor, „Negative Liberty“, p. 177.
21 Ibidem.



pinse ca înþelegeri greºite ale conceptului de libertate22. În acord cu pãrerile unora,
într-adevãr, ele sunt mai mult decât înþelegeri greºite; ele sunt „sofisme evidente“
care, ca urmare a sinistrelor angajamente ideologice, sunt proiectate sã conver-
teascã efectiv libertatea socialã „în ceva foarte diferit, dacã nu în opusul sãu“23.
Odatã ce recunoaºtem, totuºi, cã punctul de vedere pozitiv asupra libertãþii, ce
derivã din teza naturalismului, este unul perfect coerent, suntem obligaþi sã pri-
vim cele douã paradoxuri într-o luminã complet diferitã.

În primul rând, acest punct de vedere pozitiv înceteazã sã fie temei-în-sine
pentru a impune motivele acelora care le-au susþinut24. Încrederea în ideea de
„înflorire umanã“ ºi viziunea despre libertatea socialã care o însoþeºte se ridicã,
de departe, la un nivel mai profund decât acela al dezbaterii ideologice. Ea con-
teazã ca o încercare de a rãspunde la una dintre problemele centrale ale filosofiei
morale, anume dacã este raþional sã fii moral. Rãspunsul sugerat afirmã cã este
raþional, motivul fiind faptul cã suntem agenþi morali angajaþi, prin chiar natura
noastrã, la anumite finalitãþi normative. Am putea pretinde cã aceastã teorie a na-
turii umane este falsã. Dar nu putem pretinde sã ºtim a priori cã ea nu s-ar putea
vreodatã, în principiu, susþine cu sinceritate.

Putem duce acest argument o treaptã mai departe dacã ne întoarcem la încãr-
cãtura specificã a naturalismului tomist ºi aristotelic pe care am pus-o în evi-
denþã. Sã presupunem, de dragul argumentului, cã acceptãm ambele sale premise
distinctive: nu doar cã natura umanã încorporeazã anumite scopuri morale, ci ºi
cã aceste scopuri au, ca atare, în mod esenþial, caracter social. Dacã procedãm
astfel, cele douã paradoxuri cu a cãror identificare am început nu doar cã nu mai
par incoerenþe, ci încep sã fie plauzibile în cel mai înalt grad.

Sã luãm în considerare mai întâi pretinsa conexiune dintre libertate ºi servi-
ciul public. Presupunem cã natura umanã are o esenþã ºi cã aceasta are caracter
social ºi politic. Dar devine aproape un truism sã sugerãm cã avem nevoie sã sta-
bilim o formã specificã de asociaþie politicã — cãreia apoi sã ne dedicãm, ser-
vind-o ºi susþinând-o — dacã dorim sã ne realizãm propria naturã ºi, în conse-
cinþã, deplina libertate. Deoarece forma de asociere pe care va trebui s-o men-
þinem va fi, desigur, doar acea formã în care libertatea noastrã sã fie adevãratul
nostru sine, ea este posibil de realizat într-o formã cât mai completã. În cele din
urmã, mã refer la paradoxul care pune în legãturã aceastã idee de libertate cu
constrângerea. Dacã dorim sã slujim un anumit tip de societate pentru a deveni
pe deplin noi înºine putem, desigur, sã ne imaginãm tensiunile care apar între in-
teresele noastre aparente ºi obligaþiile pe care trebuie sã le îndeplinim, dacã ade-
vãrata noastrã naturã ºi, prin urmare, deplina noastrã libertate, trebuie sã fie, am-
bele, realizate. Dar, în aceste circumstanþe, nu mai putem sã-l numim paradox —
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deºi putem, cu siguranþã, sã-l considerãm [un raþionament — n.t.] perturbator —
dacã ni se repetã ce afirma atât de rãspicat Rousseau în Contractul social: dacã
cineva considerã cã „ceea ce datoreazã cauzei comune ar fi o contribuþie gratuitã,
a cãrei pierdere ar fi mai puþin dureroasã pentru ceilalþi faþã de cât de apãsãtoare
ar fi plata ei pentru el“, atunci el trebuie sã fie „forþat sã fie liber“, sã fie con-
strâns sã se bucure de o libertate pe care, altfel, ar lãsa-o sã degenereze în servitute25.

3

Mã întorc la evaluarea celeilalte poziþii de la care [pornind] aceste douã para-
doxuri ale libertãþii au fost îndeobºte respinse. Teoreticienii la care vreau sã mã
refer au recunoscut cã poate exista mai mult decât un mod coerent de a gândi
despre ideea de libertate politicã. Uneori chiar au sugerat, pe aceeaºi linie cu for-
mula folositã în eseul clasic al lui Isaiah Berlin, cã poate exista mai mult decât
un concept coerent de libertate26. Ca urmare, ei au afirmat explicit cã pot exista
teorii ale libertãþii în care paradoxurile pe care le-am subliniat nu mai apar ca pa-
radoxuri. Aºa cum a accentuat Berlin însuºi, de pildã, câteva teorii „pozitive“ ale
libertãþii, religioase ca ºi politice, par capabile sã cuprindã cu uºurinþã presupo-
ziþia cã oamenii ar trebui sã acþioneze „prin anumite tipuri de autoîmbunãtãþire,
pe care ar putea fi forþaþi sã le urmeze“, dacã se dovedeºte cã existã vreo per-
spectivã de realizare a deplinei ºi adevãratei lor libertãþi27.

Aºadar, cînd astfel de autori exprimã dubii în privinþa celor douã paradoxuri
luate în considerare, teza lor este nu cã astfel de paradoxuri sunt imposibil de pus
în acord în cadrul vreunei teorii coerente a libertãþii. [Teza lor] este doar cã astfel
de paradoxuri sunt imposibil de pus de acord în cadrul unei teorii coerente a li-
bertãþii negative — orice teorie în care însãºi ideea de libertate este echivalatã
doar cu absenþa impedimentelor în calea realizãrii scopurilor alese.

Acesta pare sã fie, de pildã, punctul de vedere al lui Isaiah Berlin în eseul sãu
„Douã concepte de libertate“. Citând epigrama lui Cranmer, „Libertatea deplinã
constã în a-L sluji“, Berlin recunoaºte cã un astfel de ideal, poate chiar îmbinat
cu o solicitare de coerciþie în numele lui, ar putea fi, în mod plauzibil, parte a
unei teorii a libertãþii „fãrã ca aceasta sã angreneze cuvântul «libertate» într-o
totalã lipsã de semnificaþie“. Obiecþia, aºa cum adaugã chiar el, este doar cã
„toate acestea au puþin de-a face“ cu ideea de libertate negativã aºa cum cineva
ca John Stuart Mill ar înþelege-o în mod obiºnuit28.

Considerând aceeaºi problemã din unghiul opus, pentru a spune astfel, Charles
Taylor pare sã ajungã la aceeaºi concluzie în eseul sãu „What’s Wrong with Ne-
gative Liberty“. Aceasta doar pentru cã, afirmã el, libertatea nu este doar un con-
cept-oportunitate pe care trebuie sã-l confruntãm cu celelalte paradoxuri pe care
le-am identificat, întrebându-ne noi înºine dacã libertatea noastrã este „realiza-

7 PARADOXURILE LIBERTÃÞII POLITICE 67

————————
25 Jean-Jacques Rousseau, The Social Contract, trans. Maurice Cranston, Harmondsworth, Penguin Books,

1968, p. 64.
26 În acest fel exprimã Berlin poziþia din titlul eseului sãu, deºi pe parcursul lui el ºi-o schimbã vorbind

de „accepþiuni“ diferite ale termenului. Vezi Patru eseuri, p. 204.
27 Ibidem, în special p. 237.
28 Ibidem, p. 245-247.



bilã doar într-o anumitã formã de societate“ ºi dacã aceasta ne angajeazã „la jus-
tificarea excesului de opresiune totalitarã în numele libertãþii“29. În fapt, motivul
ultim al lui Taylor de tratare a punctului de vedere strict negativ asupra libertãþii
ca unul restrictiv este urmãtorul: dacã noi înºine ne limitãm la o astfel de înþele-
gere a conceptului, aceste aspecte problematice, dar inevitabile, nu apar30.

Ce sã gândim despre aceasta a doua linie a argumentului ce culmineazã cu su-
gestia cã cele douã paradoxuri pe care le am în vedere, orice altceva s-ar mai putea
spune despre ele, nu îºi gãsesc locul în vreo teorie obiºnuitã a libertãþii negative?

Mie mi se pare cã aceastã concluzie depinde totuºi de ignorarea unei alte în-
tregi tradiþii de gândire despre libertatea socialã, una care devine din nou cru-
cialã pentru ca, la acest stadiu al argumentului meu, sã încerc sã o schiþez.

Tradiþia la care mã gândesc este cea a republicanismului clasic31. Perspectiva
asupra libertãþii sociale pe care viziunea republicanã asupra vieþii politice o ge-
nereazã a fost examinatã pe larg în dezbarterea filosoficã de datã recentã. Pare
sã valoreze mult încercarea de a o reface pentru cã rezultatul acestei încercãri va
arãta, cred, cã cele douã paradoxuri pe care le-am precizat pot fi puse de acord,
de fapt, într-o teorie obiºnuitã a libertãþii negative. În consecinþã, mã întorc acum
la acest obiectiv al expunerii, chiar dacã într-un stil inevitabil promiþãtor ºi su-
praschematizat32.

În tradiþia republicanã clasicã discuþia despre libertatea politicã a fost, în ge-
neral, încorporatã într-o analizã asupra a ce înseamnã sã vorbeºti despre existenþa
într-un „stat liber“. Aceastã abordare a fost derivatã în mare mãsurã din filosofia
moralã romanã ºi, în special, din acei autori a cãror imensã admitaþie a fost rezer-
vatã osânditei republici romane: Titus Livius, Sallust ºi, înaintea tuturor, Cicero.
În teoria politicã modernã linia lor de argumentare a fost mai întâi preluatã de
Italia renascentistã, ca mijloc de apãrare a libertãþilor tradiþionale ale oraºelor-re-
publici împotriva tiraniei în ascensiune a signori-lor ºi a puterii seculare a Bise-
ricii. Mulþi teoreticieni au suþinut cauza republicanã în acest stadiu formativ al
dezvoltãrii sale, dar probabil cel mai important dintre ei a fost Machiavelli în lu-
crarea sa Discorsi asupra primelor zece cãrþi despre Istoria Romei ale lui Titus
Livius. Mai târziu gãsim o apãrare similarã a „statelor libere“ avansatã — cu re-
cunoaºterea influenþei lui Machiavelli — de James Harrington, John Milton ºi
alþi republicani englezi, ca mijloc de sfidare a aºa-zisului despotism al dinastiei
Stuart la mijlocul secolului al XVII-lea. Încã mai târziu gãsim ceva din aceastã
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perspectivã — din nou datoratã mult inspiraþiei din Machiavelli — între opo-
nenþii absolutismului secolului al XVIII-lea din Franþa, mai ales în expunerea lui
Montesquieu asupra virtuþii republicane în De l’esprit des lois.

În acest timp însã, idealurile republicanismului clasic au fost în mare mãsurã
înghiþite de afirmarea tot mai puternicã a gândirii politice contractualiste. Dacã
dorim sã investigãm zilele de glorie ale republicanismului clasic trebuie, prin ur-
mare, sã ne întoarcem la perioada în care conceptul de drepturi individuale nu
atinsese acea întâietate care nu s-a mai pierdut ulterior. Aceasta înseamnã în-
toarcerea la filosofia moralã ºi politicã a Renaºterii, ca ºi la scriitorii republicani
romani pe care teoreticienii renascentiºti i-au investit cu o autoritate copleºi-
toare. De aceea, din aceste surse voi schiþa, în principal, tabloul ideii republicane
de libertate ºi din lucrarea lui Machiavelli, Discorsi— în care apare probabil cea
mai pasionantã prezentare a problemei — ºi pe care le voi cita îndeosebi33.

4

Am spus cã republicanii clasici au fost cu preponderenþã preocupaþi sã glori-
fice ceea ce Nedham, într-un titlu rãsunãtor, numea excelenþa unui stat liber. De
aceea, ar fi cel mai bine sã începem prin a ne întreba ce aveau în vedere cei care
susþineau libertatea întregii comunitãþi. Pentru a înþelege rãspunsul trebuie doar
sã ne amintim cã aceºti scriitori iau metafora corpului politic cât mai în serios cu
putinþã. S-a spus cã un corp politic, nu mai puþin decât unul natural, este liber
dacã ºi numai dacã nu este subiectul constrângerii externe. La fel ca o persoanã
liberã, un stat liber este unul capabil sã acþioneze conform propriei sale voinþe
pentru realizarea propriilor scopuri. El este o comunitate în care voinþa cetãþe-
nilor, voinþa generalã a corpului politic, alege ºi hotãrãºte scopurile de îndeplinit
de cãtre comunitatea ca întreg. Aºa cum prezintã Machiavelli problema la înce-
putul Discursurilor sale, statele libere sunt „departe de orice servitute externã ºi
sunt capabile sã se guverneze ele însele conform propriei lor voinþe“34.

Potrivit acestor teoreticieni, existã douã avantaje principale de care putem
spera sã beneficiem cu un anumit grad de certitudine dacã trãim ca membri ai
statelor libere. Unul este mãreþia civicã ºi bunãstarea. Sallust a arãtat în al sãu
Catilinae (7. 1) cã Roma a devenit o mare putere ca rezultat al doborârii tiraniei
regilor ei ºi acelaºi sentiment a fost repetat la nesfârºit de exponenþii mai târzii
ai gîndirii republicane clasice. Machiavelli a insistat, de asemenea, asupra fap-
tului cã, de pildã, „este uºor de înþeles ataºamentul pe care popoarele îl simt pen-
tru o existenþã în libertate, deoarece experienþa ne aratã cã au dobândit putere ºi
bunãstare doar oraºele care s-au constituit ca state libere“35.

Existã însã ºi un alt dar, chiar mai mare, pe care statele libere sunt singurele
capabile sã-l lase moºtenire cu deplinã încredere cetãþenilor lor. Acesta este li-
bertatea personalã, înþeleasã în sens obiºnuit ca însemnând cã fiecare cetãþean
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este liber de orice elemente constrângãtoare (mai ales de acelea care apar din de-
pendenþa personalã ºi din servitute) ºi, în consecinþã, capabil sã-ºi urmãreascã
propriile scopuri. Aºa cum insistã Machiavelli într-un pasaj deosebit de categoric
la începutul Cãrþii a II-a din Discorsi, doar „în þãri ºi provincii care trãiesc ca
state libere“ cetãþenii pot spera „sã trãiascã fãrã teama ca patrimoniul sã le fie
luat, cunoscându-se nu doar faptul cã ei sunt nãscuþi ca cetãþeni liberi ºi nu ca
sclavi, ci ºi cã ei pot spera sã se ridice prin abilitãþile lor pentru a deveni lideri
ai comunitãþii lor“36.

Este important de adãugat cã, în contrast cu presupoziþiile aristotelice despre
eudaimonia, care pãtrund în filosofia politicã scolasticã, scriitorii la care mã re-
fer nu sugereazã niciodatã cã existã anumite þeluri pe care trebuie sã le realizãm
pentru a conta ca fiind deplin ºi cu adevãrat în posesia libertãþii. Mai curând ei
accentueazã cã diferite clase de oameni vor avea întotdeauna dispoziþii variabile
ºi, prin urmare, vor aprecia libertatea ca mijloc pentru atingerea unor scopuri va-
riabile. Aºa cum exemplificã Machiavelli, anumiþi oameni acordã o înaltã valoare
atingerii gloriei, onoarei ºi puterii: „ei vor dori libertatea pentru a fi în stare sã-i
domine pe alþii“37. Dar alþi oameni doresc doar sã fie lãsaþi sã-ºi urmãreascã pro-
priile intenþii, liberi sã-ºi realizeze propriile familii ºi vieþi profesionale: „ei vor
libertatea pentru a putea sã trãiascã în siguranþã“38. Pe scurt, a fi liber înseamnã,
simplu, a fi neconstrâns în urmãrirea oricãror þeluri pe care se poate întâmpla sã
ni le fixãm.

Cum putem spera sã formãm ºi sã menþinem un stat liber, împiedicând prin
aceasta propria noastrã libertate sã degenereze în servitute? În mod clar, aceasta
este întrebarea-pivot ºi scriitorii pe care îi am în vedere, prin modul în care rãs-
pund, avanseazã poziþii distincte care îi îndreptãþesc sã fie trataþi ca o ºcoalã de
gândire distinctã. Un stat liber, argumenteazã ei, constituþional vorbind, trebuie
sã fie ceea ce Titus Livius, Sallust ºi Cicero au descris ºi slãvit ca res publica.

Trebuie sã manifestãm o oarecare prudenþã în a evalua ce înseamnã aceasta,
totuºi, întrucât ar fi cu siguranþã o suprasimplificare sã presupunem cã ceea ce
vizau ei este, în mod necesar, o republicã în sens modern. Când teoreticienii re-
publicani clasici vorbesc de o res publica, ei nu considerã cã descriu orice set de
aranjamente constituþionale sub care s-ar putea pretinde, în mod justificat, cã res
(guvernarea) reflectã în mod autentic voinþa ºi promoveazã binele publica (al co-
munitãþii ca întreg). Dacã o res publica trebuie sã ia forma unei republici ce se
autoguverneazã nu este, de aceea, o problemã definiþionalã sterilã, aºa cum su-
gereazã accepþiunea modernã, ci mai degrabã o chestiune de interogare sincerã
ºi de dezbatere. Este adevãrat, în orice caz, cã cei mai mulþi dintre scriitorii pe
care i-am citat rãmân sceptici în legãturã cu posibilitatea ca un individ sau chiar
o clasã guvernantã sã poatã vreodatã spera sã rãmânã suficient de dezinteresaþi
pentru a echivala propria voinþã cu voinþa generalã ºi, prin aceasta, sã acþioneze
pentru a promova întotdeauna binele comunitãþii. De aceea, în general, ei au
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conchis cã dacã dorim sã clãdim o res publica, cel mai bine ar fi sã clãdim o re-
publicã opusã atât oricãrui gen de principat cât ºi formulei monarhice.

Motivul central de controversã al teoriei pe care o examinez este aºadar acela
cã o republicã ce se autoguverneazã este doar tipul de regim sub care o comuni-
tate poate spera sã atingã mãreþia garantând, în acelaºi timp, cetãþenilor ei liber-
tatea individualã. Acesta este punctul de vedere uzual al lui Machiavelli, cel con-
secvent al lui Harrington ºi punctul de vedere pe care Milton a ajuns sã-l accepte
în cele din urmã39. Dar dacã aºa se prezintã situaþia, este imperios necesar sã
ºtim cum poate fi stabilitã practic ºi menþinutã aceastã formã particularã de gu-
vernare. Aceasta întrucât este dovedit faptul cã fiecare dintre noi are un puternic
interes personal în a înþelege cum poate fi realizat acest lucru.

Toþi autorii vizaþi rãspund, de fapt, cu un singur cuvânt. O republicã care se
autoguverneazã poate fi menþinutã doar dacã cetãþenii ei cultivã acea calitate
crucialã pe care Cicero a descris-o ca virtus, pe care teoreticienii italieni au inter-
pretat-o ca virtù ºi pe care republicanii englezi au tradus-o ca virtute civicã sau
spirit public. Termenul este folosit în acest fel pentru a descrie sfera capacitãþilor
pe care fiecare dintre noi, ca cetãþeni, trebuie sã le posedãm: capacitãþi care ne
permit sã servim de bunãvoie binele comun, prin aceasta sã întreþinem libertatea
comunitãþii noastre ºi, în consecinþã, sã-i asigurãm mãreþia ºi propria noastrã li-
bertate individualã.

Dar care sunt aceste însuºiri? Înainte de toate, trebuie sã avem curajul ºi hotã-
rârea de a ne apãra comunitatea împotriva ameninþãrii de cucerire ºi înrobire ex-
ternã. Un corp politic, nu mai puþin decât un corp natural, care se încrede în posi-
bilitatea de fi apãrat de altcineva, se expune fãrã temei la pierderea libertãþii ºi
chiar a vieþii sale. Deoarece nu ne putem aºtepta sã se preocupe nimeni atât de
mult de viaþa ºi de libertatea noastrã aºa cum o putem face noi înºine. Mai mult,
odatã ce suntem cuceriþi, ne vom trezi servind þelurilor noilor noºtri stãpâni mai
curând decât în ipostaza de a fi capabili sã ne realizãm propriile scopuri. Rezultã
cã bunãvoinþa de a cultiva virtuþile marþiale ºi de a le pune în serviciul comu-
nitãþii trebuie sã fie indispensabilã pentru pãstrarea propriei noastre libertãþi in-
dividuale ca ºi a independenþei patriei noastre40.

Trebuie, de asemenea, sã avem suficientã înþelepciune ºi alte calitãþi civice pentru
a juca un rol activ ºi eficient în viaþa publicã. A permite ca deciziile politice ale
unui corp politic sã fie hotãrâte de voinþa altcuiva decât de cea a membrilor corpului
politic înºiºi înseamnã, ca ºi în cazul corpului natural, a alerga în mod voluntar
cãtre situaþia primejdioasã în care comportamentul corpului politic va fi dirijat
nu cãtre atingerea propriilor finalitãþi, ci a scopurilor acelora care au ajuns sã câºtige
controlul asupra lui. Rezultã cã, pentru a evita o astfel de servitute ºi, astfel, pentru
a ne asigura propria libertate individualã, trebuie sã cultivãm toþi virtuþile poli-
tice ºi sã ne dedicãm din tot sufletul unei vieþi în slujba serviciului public41.
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Acest punct de vedere plin de ardoare asupra cetãþeniei genereazã, totuºi, o
serioasã dificultate, aºa cum admit prompt teoreticienii republicani clasici. Fie-
care dintre noi trebuie sã aibã curajul sã contribuie la apãrarea comunitãþii ºi în-
þelepciunea de a participa la guvernarea ei. Dar nimeni nu se poate baza în mod
hotãrâtor pe posibilitatea de a manifesta aceste virtuþi decisive. Dimpotrivã, aºa
cum sublinia în mod repetat Machiavelli, suntem, în general, ºovãitori în a cul-
tiva calitãþile care ne permit sã servim binelui comun. Mai curând tindem sã fim
„corupþi“, un termen al artei teoreticienilor republicani folosit de obicei pentru a
desemna tendinþa noastrã naturalã de a ignora cerinþele comuntãþii din momentul
în care ele par a fi în conflict cu atingerea propriilor noastre avantaje imediate42.

A fi corupt, în aceastã situaþie, înseamnã sã uiþi — ori sã greºeºti cînd speri
la — ceva de care este în interesul tãu sã-þi aminteºti: cã dacã dorim sã ne bucu-
rãm de atîta libertate cât sperãm sã dobândim în societatea politicã, existã un bun
motiv sã acþionãm în primul rând ca cetãþeni virtuoºi, punând binele comun deasupra
realizãrii oricãror scopuri individuale sau de grup. Corupþia este, pe scurt, un
eºec al capacitãþii noastre raþionale, [este] inabilitatea de a recunoaºte cã propria
noastrã libertate depinde de angajarea noastrã la o viaþã în virtute ºi în servicul
public. ªi consecinþa tendinþei noastre obiºnuite de a uita sau de a înþelege greºit
aceastã piesã esenþialã a raþiunii practice este, de aceea, cã tindem, de obicei, sã
ne zãdãrnicim propriile scopuri. Aºa cum spunea Machiavelli, adesea conside-
rãm cã acþionãm pentru maximizarea libertãþii când, de fapt, aclamãm „Trãiascã
pierderea ruinãtoare a speranþelor noastre!“43

Ca urmare, pentru autorii republicani, cea mai profundã problemã a artei gu-
vernãrii este una pe care teoreticienii recenþi ai libertãþii au presupus-o ca lipsitã
de sens. Teoriile contemporane ale libertãþii sociale, analizând conceptul de li-
bertate individualã în termenii drepturilor „fundamentale“, nu au ajuns sã se ba-
zeze semnificativ pe doctrina mâinii invizibile. Dacã noi toþi ne urmãrim pro-
priul interes luminat, suntem asiguraþi, rezultatul va fi de fapt cel mai mare bine
al comunitãþii ca întreg44. Din perspectiva tradiþiei republicane însã, acesta este
pur ºi simplu alt mod de a descrie corupþia a cãrei depãºire a fost consideratã o
condiþie necesarã a maximizãrii propriei noastre libertãþi individuale. În conse-
cinþã, pentru autorii republicani, întrebarea cea mai acutã ºi mai tulburãtoare rã-
mâne încã: cum pot fi convinºi cetãþenii interesaþi-de-ei-înºiºi sã acþioneze de o
manierã virtuoasã astfel încât sã poatã spera la maximizarea unei libertãþi care,
lãsatã în seama lor, ar fi negreºit degradatã?

La început rãspunsul sunã familiar: autorii republicani îºi pun întreaga lor încre-
dere în puterea coercitivã a legii. Machiavelli, de pildã, exprimã plastic aceastã
idee în analiza constituþiei republicii romane în cartea I din Discorsi: „Foamea
ºi sãrãcia îi fac pe oameni sârguincioºi“, declarã el, „ºi legile îi fac buni“45.
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44 Vezi ca exemplu modul în care conceptual de „bine comun“ este discutat în John Rawls, A Theory of

Justice, Cambridge, Harvard University Press, 1971, p. 243, 246.
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Explicaþia pe care autorii republicani o dau relaþiei dintre lege ºi libertate stã
într-un puternic contrast cu explicaþia cea mai familiarã ce poate fi gãsitã în gân-
direa contractualistã. Pentru Hobbes, de pildã, sau pentru Locke, legea protejeazã
în mod esenþial libertatea noastrã faþã de ameninþarea venitã din partea altora. Ea
îi împiedicã sã intervinã asupra drepturilor mele recunoscute, mã ajutã sã trasez
în jurul meu un cerc al cãrui spaþiu nu poate fi violat ºi mã împiedicã, în acelaºi
timp, sã intervin în aceeaºi manierã în libertatea altora. Pentru un gânditor ca
Machiavelli, prin contrast, legea apãrã libertatea noastrã nu doar faþã de coerciþie
din partea altora, ci, de asemenea, de coerciþia exercitatã acþionând direct unii
asupra altora, într-un mod specific. Legea este, de asemenea, folositã pentru a ne
forþa sã ieºim din modelele noastre habituale de comportament interesat-de-sine,
de a ne obliga sã ne implicãm în întreaga sferã a datoriilor noastre publice ºi,
prin aceasta, sã ne asigurãm cã statul liber de care depinde propria noastrã liber-
tate este el însuºi menþinut liber de servitute.

Justificãrile oferite de autorii republicani clasici pentru coerciþia pe care legea
o aduce cu sine apar în puternic contrast ce acelea pe care le gãsim în gândirea
contractualistã sau chiar în gândirea utilitaristã clasicã. Pentru Hobbes sau pentru
Locke, libertatea noastrã înseamnã o posesiune naturalã, o proprietate a noastrã.
Pretenþia legii de a limita exercitarea ei poate fi justificatã doar dacã poate fi de-
monstrat cã, în cazul în care legea ar fi retractatã, efectul ar fi în fapt nu o liber-
tate mai mare ci, mai curând, o diminuare a siguranþei de care se bucura deja li-
bertatea noastrã. Dar, pentru un autor ca Machiavelli justificarea legii nu are le-
gãturã cu protejarea drepturilor individuale, un concept care nu apare deloc în
Discorsi. Principala justificare a exercitãrii ei este cã, prin constrângerea oa-
menilor în acþiune în aºa fel încât sã suþinã instituþiile unui stat liber, legea creeazã
ºi protejazã un grad al libertãþii individuale care, în absenþa sa, s-ar prãbuºi prompt
într-o servitute absolutã.

În cele din urmã, am putea întreba ce mecanisme au în vedere autorii republi-
cani când se referã la folosirea legii pentru a-i obliga pe indivizii interesaþi în
mod obiºnuit de ei înºiºi sã apere curajos comunitatea lor ºi sã participe la guver-
narea ei cu înþelepciune. Aceasta este întrebarea cãreia Machiavelli îi dedicã
Cartea I din Discorsi ºi la care oferã douã principale sugestii, ambele derivate
din consideraþiile lui Titus Livius asupra Romei republicane.

El analizeazã mai întâi cauza care determinã poporul roman sã legifereze atât
de înþelept pentru binele comun, când ar fi putut sã cadã pradã conflictelor frac-
þioniste46. El gãseºte explicaþia în faptul cã, în timpul constituþiei republicane,
romanii aveau un ansamblu legislativ controlat de aristocraþi, nu de oameni obiº-
nuiþi, al cãror consimþãmânt individual era cerut pentru ca o propunere sã devinã
lege. Fiecare grup, dupã cum se presupune, amenda favorabil doar propunerile
menite sã serveascã, mai apoi, propriilor interese. Dar fiecare era împiedicat de
ceilalþi sã le impunã ca legi. Rezultatul a fost cã doar propunerile care nu favo-
rizau nici un grup au putut sã aibã succes. În acest fel, legile referitoare la consti-
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tuþie au servit la promovarea sigurã ºi constantã a binelui comun. Ca urmare, le-
gile au menþinut just o libertate care, în absenþa puterii lor de coerciþie, ar fi fost
pierdutã curând în favoarea tiraniei ºi a servituþii.

Machiavelli ia în considerare, de asemenea, modul în care romanii au convins
armatele lor formate din cetãþeni sã lupte împotriva înrobirii de cãtre inamicii-
invadatori. Aici el gãseºte explicaþia în preceptele lor religioase47. Romanii con-
siderau cã singura lor cale de a face indivizii interesaþi-de-ei-înºiºi sã-ºi riºte vie-
þile pentru libertatea comunitãþii lor a fost aceea de a-i face sã se angajeze sub
prestare de jurãmânt sã îºi apere statul cu orice preþ. Acest lucru i-a fãcut mai
puþin înfricoºaþi de bãtãlie decît de fugã. Dacã luptau îºi puteau risca vieþile pen-
tru libertatea comunitãþii, dar dacã dezertau — nerespectând, astfel, propria fã-
gãduinþã — riscau, prin ofensarea zeilor, o soartã mult mai rea. Rezultatul a fost
cã întotdeuna, chiar în situaþiile în care erau îngroziþi, au rãmas neclintiþi. Aºadar,
odatã mai mult, legile lor i-au forþat sã fie liberi, obligându-i sã-ºi apere liber-
tatea când instinctul lor natural de autoconservare i-ar fi condus la supunere ºi,
astfel, la servitute.

5

De acum, sper, va fi evident ce concluzii vreau sã trag din analiza teoriei re-
publicane clasice a teoriei politice. Pe de o parte, este evident cã autorii repu-
blicani se ocupã de cele douã paradoxuri cu a cãror evidenþiere am început. De-
sigur, ei conecteazã libertatea socialã cu autoguvernarea ºi, în consecinþã, leagã
ideea de libertate personalã de acea a servicului public virtuos. Mai mult, ei sunt
nu mai puþin categorici în privinþa faptului cã am putea fi forþaþi sã cultivãm vir-
tuþile civice ºi, în consecinþã, insistã asupra faptului cã bucuria libertãþii perso-
nale ar trebui adesea sã fie produsul coerciþiei ºi constrângerii.

Pe de altã parte, ei nu apeleazã niciodatã la un punct de vedere „pozitiv“ asu-
pra libertãþii sociale. Ei nu argumenteazã niciodatã cã suntem fiinþe morale cu
scopuri determinate ºi cã, de aceea, suntem în posesia libertãþii, în cel mai deplin
sens al cuvântului, doar dacã aceste scopuri sunt realizate. Aºa cum am vãzut, ei
lucreazã cu perspectiva pur negativã asupra libertãþii, libertatea ca absenþã a im-
pedimentelor în realizarea obiectivelor alese. Mai mult, ei sunt absolut expliciþi
când adaugã cã nici o specificare determinatã a acestor scopuri nu poate fi avan-
satã fãrã sã violeze varietatea inerentã a aspiraþiilor ºi obiectivelor umane.

Ei nici nu apãrã ideea forþãrii oamenilor sã fie liberi, pretinzând cã trebuie sã
fim pregãtiþi sã reflectãm insistent asupra scopurilor. Ei nu sugereazã niciodatã
cã trebuie sã existe o anumitã sferã de acþiune care ar fi raþional de realizat pen-
tru noi din punct de vedere obiectiv, oricare ar fi poziþia dorinþelor noastre. Este
adevãrat cã, în analiza lor, pot foarte bine sã existe acþiuni care ar confirma cã
existã bune motive pentru a le realiza, chiar dacã nu avem nici o dorinþã — nici
mãcar o dorinþã filtratã reflexiv — de a face acest lucru. Dar aceasta nu întrucât
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ei considerã cã are sens sã meditezi asupra scopurilor48. Ci doar pentru cã ei con-
siderã cã lanþul judecãþii practice pe care trebuie sã-l urmãm când acþionãm în
sprijinul propriei libertãþi este atît de complex ºi atât de dezagrabil pentru cetã-
þenii cu dispoziþie coruptã încât considerãm cã ne putem pierde uºor calea de ur-
mat în argumentare. Ca urmare, adesea nici prin reflecþie nu poate fi recunoscutã
sfera acþiunilor a cãror punere în practicã este susþinutã de temeiuri raþionale
pentru a realiza scopurile pe care le dorim de fapt.

Datã fiind aceastã caracterizare a teoriei republicane a libertãþii, principala
mea concluzie este cã trebuie sã fie o greºealã presupoziþia cã cele douã paradoxuri
nu pot fi puse de acord cu o analizã negativã obiºnuitã a libertãþii politice49.
Dacã sumara caracterizare pe care tocmai am fãcut-o este corectã, oricum, existã
ºi o altã implicaþie ce decurge din aceastã ultimã parte a argumentului meu ºi aº
dori sã închei prin a o prezenta. Este vorba de faptul cã tradiþiile moºtenite de
teoria politicã par sã concretizeze douã puncte de vedere cu totul distincte, deºi
la fel de coerente, despre modul în care este raþional pentru noi, în cel mai înalt
grad, sã acþionãm pentru a ne maximiza libertatea negativã.

Accentul de datã recentã pus pe importanþa luãrii în consideraþie a drepturilor
a pãrut sã contribuie la impresia cã poate exista doar un mod de a gândi aceastã
problemã. Mai întâi, trebuie sã cãutãm sã construim un cordon de drepturi în ju-
rul nostru, sã le tratãm ca pe „atu“-uri ºi sã insistãm asupra prioritãþii lor asupra
oricãror chemãri ale datoriei sociale50. Trebuie apoi sã cãutãm sã extindem acest
cordon cât se poate de mult, posibila noastrã þintã fiind sã realizãm ceea ce Isaiah
Berlin a numit „gradul maxim de nonintervenþie compatibil cu exigenþele maxi-
me ale vieþii sociale“51. Doar în acest fel — aºa cum arãta cu mult timp înainte
Hobbes — putem spera sã maximizãm spaþiul în interiorul cãruia suntem liberi
sã acþionãm aºa cum alegem.

Dacã ne întoarcem la teoreticienii republicani întâlnim, totuºi, o puternicã
provocare a acestor credinþe înrãdãcinate. A insista pe drepturi ca „atu“-uri ºi pe
denaturarea importanþei lor înseamnã doar a proclama corupþia noastrã ca ce-
tãþeni. De asemenea, înseamnã sã îmbrãþiºam o formã autodistructivã de iraþio-
nalitate. Mai curând, trebuie sã ne luãm în serios obligaþiile ºi, în loc sã încercãm
sã eludãm ceva mai mult decât „solicitãrile minime de viaþã“, sã cãutãm sã ne
îndeplinim obligaþiile publice pe cât posibil din toatã inima. Raþionalitatea poli-
ticã constã în a recunoaºte cã acesta este singurul mijloc de garantare a chiar li-
bertãþii la care putem pãrea cã renunþãm.
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49 Aº accentua cã aceasta îmi pare a fi o implicaþie a analizei fãcutã de MacCallum conceptului de liber-
tate citatã la nota 6. În acest caz, este o implicaþie faptul cã nici unul dintre aceia care au folosit analiza lui nu
au urmat-o ºi cei mai mulþi au negat-o explicit. Dar vezi discuþia lui la p. 189-192. Aº dori sã folosesc aceastã
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tuºi îi sunt profund recunoscãtor.

50 Vezi, de exemplu, Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Harvard University Press,
1977, p. Xi pentru teza cã „drepturile individuale sunt atu-uri politice deþinute de indivizi“, ºi p. 170-177 pen-
tru o susþinere a prioritãþii drepturilor asupra obligaþiilor.

51 Berlin, Patru eseuri, p. 246.



6

Povestea mea a ajuns la sfârºit: rãmâne doar de punctat morala ei. Liberalis-
mul contemporan, mai ales în forma sa aºa-numitã libertatianã, este în pericol de
a mãtura, pânã la pustiire, spaþiul public de orice concept în afara celor de inte-
res-de-sine ºi drepturi individuale. Moraliºtii care au protestat împotriva acestei
sãrãciri — precum Hannah Arendt ºi, mai recent, Charles Taylor, Alasdair
MacIntyre ºi alþii52 — au presupus, în general, la rândul lor, cã singura alter-
nativã este adoptarea unui concept-„exercitare“ a libertãþii sau altceva pentru a
cerceta, într-un fel nelãmurit încã, o alunecare înapoi în matricea polis-ului. Am
încercat sã arãt cã aceastã dihotomie — ori o teorie a drepturilor, ori o teorie-
„exercitare“ a libertãþii — este falsã. Presupoziþia aristotelicã ºi tomistã cã o
viaþã publicã sãnãtoasã trebuie sã fie fondatã pe o concepþie bazatã pe eudaimonia
nu este nicidecum singura tradiþie alternativã disponibilã, dacã dorim sã cuprin-
dem din nou o viziune despre politicã bazatã nu doar pe procedee oneste ci ºi pe
semnificaþii ºi scopuri comune. De asemenea, este deschisã pentru noi meditaþia
asupra relevanþei potenþiale a unei teorii care ne spune cã, dacã dorim sã maxi-
mizãm propria noastrã libertate individualã, trebuie sã încetãm sã ne încredem
în principi ºi, în schimb, sã ne implicãm în spaþiul public.

Se va obiecta cã acesta este antimodernismul nostalgic cel mai pur. Nu avem
nici o perspectivã realistã de a deþine un control activ în procesul politic desfã-
ºurat în democraþiile moderne în condiþiile complexitãþii tehnice ºi discreþiei ob-
sesive caracteristice guvernãrii din zilele noastre. Dar obiecþia este formulatã
într-o manierã prea frustã. Existã multe zone ale vieþii publice, în afara celei de
control direct al procesului executiv real, în care participarea publicã în creºtere
ar putea sã serveascã foarte bine la creºterea responsabilitãþii reprezentanþilor
noºtri soi-distant. Oricum, chiar dacã obiecþia este validã, ea nu dã rãspunsul po-
trivit. Motivul pentru dorinþa de a aduce din nou în atenþie viziunea republicanã
a politicii nu este cã ea ne indicã cum sã construim o democraþie autenticã, una
în care guvernarea este pentru popor, ca rezultat al investirii de cãtre popor. Este
ceea ce înþelegem noi prin reprezentare. Ci, pentru cã ea ne transmite un semnal
pe care, deºi, poate, exagerat de pesimist, nu ne putem permite sã-l ignorãm:
anume cã dacã nu ne plasãm obligaþiile înaintea drepturilor, trebuie sã ne aºtep-
tãm sã ne descoperim drepturile subminate.

Traducere de Gabriela Tãnãsescu
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