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„It is only in a language that I can mean something by something.“

L. Wittgenstein, Philosophical Investigations

Sensuri ºi reguli

În a doua jumãtate a secolului al XX-lea, în urma a ceea ce Gustave Bergmann
a numit „cotitura lingvisticã“ (the linguistic turn)1, numeroºi cercetãtori occi-
dentali au consacrat o parte tot mai mare a eforturilor lor analizei limbajului dis-
cursului politic. Desemnatã de obicei drept „analiticã“, „lingvisticã“ sau „con-
ceptualã“, aceastã nouã abordare, care se concentreazã asupra analizei unor
concepte fundamentale ale domeniului politic, se defineºte prin contrast cu stu-
diul tradiþional al ideilor ºi concepþiilor celor mai importanþi gânditori din istoria
reflecþiei politice. Desigur, obiectivul final al celor douã abordãri este în cele din
urmã acelaºi: reflecþia criticã asupra unor aspecte perene ale dimensiunii politice
a vieþii umane. „Petrecând o viaþã întreagã degustând din clasici ca dintr-un
vechi brandy...“, observa însã Brian Barry, unul dintre susþinãtorii proeminenþi
ai acestei noi ºtiinþe politice analitice (analytical politics), „pare puþin probabil
cã vom spori astfel cunoaºterea umanã. Dacã vrem într-adevãr sã imitãm grecii,
primul lucru care trebuie fãcut este acela de a înceta sã privim mereu înapoi“2.

Este evident cã toate activitãþile umane, inclusiv cele politice, au loc în ºi cu
ajutorul limbajului. Într-adevãr, acest lucru este atât de evident încât, ca vorbitori
ai unei limbi particulare aparþinând unei culturi ºi societãþi particulare, conside-
rãm limbajul în general, precum ºi capacitatea noastrã de a comunica cu ajutorul
lui într-un mod total de-la-sine-înþeles (taken for granted). Ceea ce considerãm
important ºi uneori problematic sunt lucrurile pe care le gândim, facem ori
dorim, iar nu limbajul în care gândim, comunicãm etc. despre aceste lucruri. Or,
cum observa Ludwig Wittgenstein, „numai într-un limbaj poþi spune ceva despre
ceva“3. Aceastã afirmaþie fundamentalã exprimã respingerea de cãtre marele fi-
losof al limbajului a tuturor „teoriilor“, inclusiv a propriilor sale teorii anterioare,
conform cãrora sensul s-ar afla altundeva decât în limbajul însuºi, în mintea vor-
bitorului sau auditorului, bunãoarã, ori în lumea despre care limbajul vorbeºte.

Alãturi de limbaj, conceptul de „reguli“ (rules) ocupã de asemenea un loc
central în aceastã nouã abordare teoreticã. Într-adevãr, limbajul ºi regulile ur-
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mate în utilizarea lui sunt absolut esenþiale în toate activitãþile umane. Dupã
cum afirma în mod categoric Peter Winch, „all behavior which is meaningful
(therefore all specifically human behavior) is ipso-facto rule-governed“4. Astfel,
pentru a înþelege comportamentul uman, trebuie sã înþelegem regulile pe care
oamenii le urmeazã în cursul acþiunilor lor. Cãci respectarea regulilor presupune
activitatea reflexivã, observarea raþiunilor pe care oamenii le au pentru a face
ceea ce fac.

Desigur, eforturile lui Wittgenstein de a descrie ce înseamnã respectarea unei
reguli s-au îndreptat în primul rând cãtre elucidarea naturii limbajului. Dar acest
efort poate lumina în egalã mãsurã acþiunile umane din afara limbajului, adicã
acelea despre care spunem în mod curent cã au un caracter simbolic, un „sens“
(meaning). De altfel, dupã cum observa încã Max Weber, avem de-a face cu o
„«acþiune» (Handeln) dacã ºi numai dacã individul care acþioneazã ataºeazã un
sens (Sinn) subiectiv comportamentului sãu — fie el deschis sau închis, o omi-
siune sau o acceptare. Acþiunea este «socialã» în mãsura în care sensul ei su-
biectiv se raporteazã la comportamentul celorlalþi ºi astfel îºi orienteazã cursul
sãu“5. „Sensul“ unei acþiuni este „subiectiv intenþionat“, iar noþiunea de „acþiune
semnificativã“ este strâns asociatã cu noþiunea de „motiv“ sau de „raþiune“. „Un
motiv este un complex al sensului subiectiv care pare actorului însuºi sau obser-
vatorului un temei (Grund) adecvat al acþiunii în cauzã.“6

Adaptând puþin exemplul oferit de Peter Winch, sã considerãm o acþiune care
este întreprinsã „pentru o raþiune“ (for a reason). Sã presupunem cã se spune
despre o anumitã persoanã, Ionescu, cã a votat cu social-democraþii la ultimele
alegeri generale pentru cã el crede cã un guvern social-democrat ar prezerva mai
bine „pacea socialã“. Ce fel de explicaþie este aceasta? Este probabil ca Ionescu,
înainte de a merge la vot, sã fi discutat pro ºi contra votului pentru acest partid
ºi sã fi ajuns în mod explicit la concluzia: „Votez pentru social-democraþi pentru
cã aceasta este cea mai bunã cale de a prezerva pacea socialã în þarã“. Acesta este
un caz paradigmatic de acþiune politicã întreprinsã pentru o „raþiune“. Sã presu-
punem, de asemenea, cã analistul politic Popescu oferã la televiziune sau în
ziarul sãu aceastã explicaþie a comportamentului lui Ionescu. Forþa acestei expli-
caþii rezidã în faptul cã noþiunile utilizate sunt înþelese nu numai de Popescu ºi
de auditorii sãi, ci ºi de Ionescu însuºi. Ionescu trebuie sã aibã o anumitã idee
despre ce înseamnã „prezervarea pãcii sociale“, precum ºi a unei legãturi nece-
sare între aceasta ºi tipul de guvernare pe care îl aºteaptã sã vinã la putere dacã
social-democraþii câºtigã alegerile. În cadrul acestei discuþii, nu este necesar sã
ne întrebãm dacã credinþa lui Ionescu în aceastã împrejurare particularã este în-
temeiatã sau nu.

S-ar putea obiecta cã presupunerea potrivit cãreia toate comportamentele
umane semnificative sunt orientate de anumite reguli este neîntemeiatã, cã unele
tipuri de acþiuni implicã respectarea unor reguli, pe când altele nu. Anarhistul
liber-cugetãtor, de exemplu, nu trãieºte o viaþã circumscrisã de reguli precum
cãlugãrul sau soldatul. Dar diferenþa dintre ei nu constã în aceea cã unul respectã
anumite reguli, iar altul nu, ci în faptul cã ei urmeazã tipuri diferite de reguli.
Viaþa cãlugãrului este circumscrisã de reguli care sunt, deopotrivã, explicite ºi
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destul de rigide, pe când anarhistul le evitã pe cât îi este posibil. Dar asta nu
înseamnã cã ideea de regulã îi este cu totul strãinã, cãci the anarchist’s way of
life is a way of life; el chiar subliniazã faptul (makes a point) de a nu se lãsa
constrâns de norme explicite ºi fixe, face „consideraþii“ ºi are „raþiuni“ cu privire
la comportamentul sãu, noþiuni esenþiale care presupun fãrã îndoialã conceptul
de reguli.

O confuzie conceptualã ireductibilã?

Acest tip de analizã se poate aplica cu succes conceptului de „interes public“,
unul dintre conceptele fundamentale ale discursului politic modern, cãci acesta
se gãseºte încã, dupã exprimarea drasticã a lui Frank J. Sorauf, într-o adevãratã
„harababurã conceptualã“ (a conceptual muddle)7. În general, vocabularul poli-
tic conþine numeroase noþiuni ale cãror sensuri plutesc obscurizate în penumbra
confuziei ºi dezacordului. Noþiuni centrale precum acelea de „liberalism“, „so-
cialism“ sau „conservatorism“, de pildã, sunt notorii pentru imprecizia lor. Mar-
cate de uzuri istorice particulare, parcã ireductibile, ele sunt utilizate adesea
pentru a exprima „delimitãri“ ori chiar pentru a profera invective politice. Dacã
acceptãm cã politica — ºi studiul ei — sunt mai curând o artã decât o ºtiinþã,
atunci exprimãrile vagi, imprecise, acoperite adesea cu „temperament“ ori
„talent literar“, sunt la locul lor ºi nu trebuie înlãturate. De altfel, o statisticã
elementarã aratã cã majoritatea „liderilor de opinie“ de la noi, a celor care fac
discursul public, în general ºi care definesc interesul public, în particular, sunt la
origine literati, cum i-ar fi numit cu ironie Max Weber, eseiºti, poeþi etc. prea
puþin specializaþi în ºtiinþele sociale ºi politice.

Aceste reflecþii impresioniste asupra politicii, animate de dorinþa de a evita
limbajul tehnic, socotit abscons, dominã scena dezbaterii publice, reverberând
deopotrivã în Parlament ºi la meeting-urile mai mult sau mai puþin academice.
Ce-i drept, tentaþia analiºtilor noºtri politici de a utiliza inclusiv limbajul „ex-
presiv“ al strãzii îi scuteºte de asimilarea unui limbaj specializat ºi îi face acce-
sibili ºi populari în faþa numeroºilor lor auditori. Dar aceastã „accesibilitate“ este
plãtitã cu preþul enorm al renunþãrii la concepte ºi noþiuni precise, operaþionale
în analiza ºtiinþificã.

Descrierile clare, generalizãrile concludente ºi teoriile ºtiinþifice relevante nu
pot fi mai puternice decât conceptele în care acestea sunt exprimate. Cum scria
pe bunã dreptate David Easton: „O ºtiinþã, se spune adesea, este la fel de puter-
nicã precum sunt conceptele sale; ºi dacã acest lucru este adevãrat, conceptele
vagi, rãu definite, din pãcate atât de tipice cercetãrii în ºtiinþa politicã, reduc
aceastã disciplinã la o poziþie joasã pe scala maturitãþii în ºtiinþele sociale. Este
mai curând regula decât excepþia sã afli cu greu referinþa conceptelor politice
dincolo de lucrurile la care, prezumabil, se referã“8.

Sunt puþine concepte ale ºtiinþei politice la care constatarea lui Easton sã se
aplice atât de bine ca la acela de „interes public“. Diversitatea sensurilor sale
este uluitoare, deconcertantã. El desemneazã uneori un ideal pe care activitatea
politicã trebuie sã îl urmãreascã, alteori un standard înalt dupã care poate fi
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evaluatã activitatea politicã realã; alteori este conceput ca un imperativ etic
(aidoma dreptului natural) ori desemneazã chiar scopurile colective asupra
cãrora existã, prezumabil, consensul majoritãþii membrilor societãþii. Unii cerce-
tãtori l-au identificat cu procesul politic democratic însuºi, care rezidã în proce-
durile complexe de negociere ºi compromis, de reprezentare ºi acomodare a inte-
reselor diverse ºi contradictorii ale indivizilor ºi grupurilor sociale. În aceastã
accepþie, interesul public — devenit mijloc, instrument — înlocuieºte sensul sãu
de scop final al activitãþii politice. Astfel, orice decizie politicã care „respectã
procedurile democratice“, este nonviolentã etc., este consideratã în interesul pu-
blicului. În sfârºit, dupã alþii, interesul public asumã un conþinut inefabil ireduc-
tibil. Dupã cum remarca Horace M. Gray, „conceptul de «interes public», ca ºi
la fel de vaga ºi indefinibila «domnie a raþiunii» (rule of reason), are validitate
ºi utilitate ca o invenþie fictivã de reglare a treburilor omeneºti, cu toate cã nu
reuºim niciodatã sã-l definim cu precizie ºtiinþificã“9. Interesul public pare sã fie
aºadar un mit politic puternic ºi, ca în cazul oricãrui mit, valoarea sa rezidã în a
nu-l defini, în a nu-i ridica vãlul de mister care îl acoperã etc.

În mod evident, nu existã un consens ºtiinþific asupra conceptului de „interes
public“. Cercetãtorii se aflã în dezacord nu numai cu privire la definirea concep-
tului, ci ºi atunci când încearcã sã-l defineascã: acesta este un scop, un proces
sau un mit?10 La aceastã confuzie se adaugã impreciziile încã mai mari ale repre-
zentanþilor clasei politice pentru care interesul public înseamnã prea adesea,
dincolo de unele „raþionalizãri“ retorice convingãtoare, doar interesul lor — ºi
rezultatul este haosul semantic. „Deºi confuzia semanticã poate servi nevoilor
imediate ale unora în dezbaterea politicã“, observa cu amãrãciune Frank Sorauf,
„discuþia ºi analiza ºtiinþificã au nevoie de intrumente mai bune decât aceasta“11.

Mai multe întrebãri...

Poate cã judecata lui Sorauf ºi a altor cercetãtori asemenea lui este prea
severã. În definitiv, este uzual sã spunem cã reprezentanþii clasei politice trebuie
sã-ºi foloseascã autoritatea cu care sunt investiþi pentru interesul public ori
pentru „binele comun“, strãmoºul sãu filosofic. În trecut, aceastã aºteptare s-a
adresat conducãtorului unic, dar ea este la fel de îndreptãþitã ºi astãzi, în regimul
reprezentativ modern, unde autoritatea ºi puterea de decizie sunt mult mai
difuze. Cãci existã ºi în acest tip de regim politic tentaþia unor reprezentanþi de
a considera partea lor de autoritate publicã ca pe un bun aflat în proprietatea lor
privatã pe care o pot folosi în avantajul lor personal. De aceea, nu este niciodatã
superfluu sã li se aminteascã împrejurarea cã sunt deþinãtorii — temporari — ai
autoritãþii publice ºi cã, în aceastã calitate, ei sunt obligaþi politic ºi moral sã
caute ºi sã împlineascã binele comun prin toate deciziile lor. Acest apel general,
filosofic nu este însã ultimul cuvânt în materie de eticã politicã; el este doar
primul. Cãci responabilul politic, cãruia i se cere sã caute ºi sã promoveze binele
public, poate replica: „Spuneþi-mi cum pot sã-l ºtiu. Daþi-mi o idee clarã despre
el, ori daþi-mi criterii care sã mã ajute sã aleg dintre diversele cursuri deschise
ale acþiunilor mele pe acela care serveºte în cel mai înalt grad binele public.“12
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Formulatã în acest mod, problema interesului public sau a binelui comun este
plinã de dificultãþi. Dar ºtiinþa politicã nu poate sã ocoleascã rãspunsul la aceastã
problemã fãrã a renunþa la propriul sãu obiect de studiu. Bertrand de Jouvenel
înfruntã aceastã problemã fundamentalã formulând un numãr de întrebãri:

1. Este binele comun autoevident?
Vorbim adesea ca ºi cum guvernanþii trebuie numai sã voiascã pentru ca inte-

resul public ori binele comun sã se împlineascã. Dacã aceastã presupunere ar fi
întemeiatã, atunci politica ar fi o treabã destul de simplã. Toþi oamenii, „buni
cetãþeni“, animaþi de „spirit public“, ar fi întotdeauna de acord asupra celor mai
bune decizii ºi acþiuni politice care trebuie întreprinse. Acest spirit i-ar anima pe
toþi, ºi toate aceste „voinþe bune“ ar compune o singurã voinþã, „voinþa gene-
ralã“, care este în mod necesar dreaptã. Aceasta nu ar fi, desigur, voinþa tuturor,
cãci nu toþi sunt animaþi de spirit public. Dar cei lipsiþi de el, ori care sunt înzes-
traþi cu atât de puþin încât acesta este cu totul dominat de interesele lor egoiste,
private, ar fi cu totul neputincioºi în faþa binelui comun. Egoismul preocupãrilor
lor le-ar paraliza ºi le-ar dispersa voinþele, dovedindu-se în orice ocazie slabi îm-
potriva voinþei unice ºi puternice a cetãþenilor buni, care este compactã, coerentã
ºi virtuoasã.

Se poate, desigur, întâmpla ca interesele egoiste sã aparþinã unor persoane ori
grupuri atât de puternice încât sã blocheze „voinþa generalã“ a bunilor cetãþeni.
În aceastã împrejurare, bunii cetãþeni, „patrioþii“ se pot simþi îndreptãþiþi sã dis-
trugã pe aceºti netrebnici, care împiedicã împlinirea binelui comun. „Astfel, pos-
tulatul autoevidenþei binelui comun pentru patrioþi ne aduce în faþã vederile lui
Robespierre (s.n.) — vederi care au cunoscut favoarea multor altora de atunci
încoace. Republica va fi în mod necesar bine guvernatã de falanga solidã a celor
înzestraþi cu spirit public, care vor fi în mod necesar de acord între ei ºi vor
forma singurul partid legitim — ei înºiºi. Singurul obstacol care poate fi întâlnit
este conspiraþia inevitabilã a netrebnicilor; aceºtia trebuie zdrobiþi.“13 Cãci ei nu
doar greºesc în credinþele ºi acþiunile lor; ei sunt ºi animaþi de intenþii rele. A
admite la oricare dintre ei cea mai micã scânteie de patriotism ar face ca întreaga
doctrinã sã colapseze.

Conºtiinþa patrioticã nu este însã infailibilã. În societatea pluralã actualã ad-
mitem în general cã aceeaºi preocupare pentru binele public poate inspira opinii
foarte diferite ºi cã intenþii la fel de bune se pot afla la grupuri sociale ºi partide
politice diferite. Admiþând în principiu cã intenþiile bune nu se aflã toate într-o
singurã parte, devine greu de susþinut cã intenþia bunã poate conduce singurã la
cunoaºterea certã ºi imediatã a binelui comun. Un regim înzestrat cu instituþii de
dezbatere liberã presupune cã oamenii care cautã binele comun nu îl gãsesc cu
uºurinþã ºi de aceea fac din acesta un obiect de continuã dezbatere publicã, în
care cercetãtorii domeniului politic pot da o mânã de ajutor.

2. Este binele comun pe de-a-ntregul subiectiv?
Dar poate cã aceastã cãutare este una vanã; poate cã binele comun este numai

un nume pe care fiecare dintre noi îl dã propriilor sale preferinþe subiective.
Binele comun existã în mod real sau este doar numele generic al unei colecþii de
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concepþii individuale diferite între ele? Este vorba aici — încã o datã — despre
vechea disputã între „realiºti“ ºi „nominaliºti“ în legãturã cu „universaliile“. Po-
trivit tezei nominaliste, când doi oameni vorbesc despre binele comun ei nu vor-
besc niciodatã despre unul ºi acelaºi lucru ºi, totuºi, nici unul nu greºeºte, cãci
atunci când fiecare dintre ei spune: „Acesta este binele comun“, el spune doar:
„Pentru mine, ceea ce numesc binele comun este acesta“. Rezultã de aici cã
obligaþia conducãtorului politic de a acþiona pentru binele comun pierde mult din
forþa sa, cãci aceasta înseamnã doar: „Acþioneazã pentru ceea ce tu numeºti
bun“. Aceastã recomandare nu este de altfel complet futilã, cãci ea îndeamnã gu-
vernanþii sã-ºi „consulte“ principiile, sã acþioneze potrivit propriului lor sistem
de valori ºi sã fie coerenþi în tot ceea ce fac. Dar nu este nici mai mult decât
atât...

3. Este binele comun cuprins în binele indivizilor?
Dacã guvernanþii sunt înºtiinþaþi cã binele comun pe care sunt datori sã-l îm-

plineascã constã în binele particular al guvernaþilor, ei urmeazã sã înfrunte
dificultatea de a realiza acest „bine“ — un „bine“ plural, ireductibil divers. Dar
„exaltarea“ individului, devenit scopul acþiunilor guvernamentale, nu
echivaleazã totodatã, ºi în mod contradictoriu, cu „înjosirea“ sa, deposedându-l
de capacitatea de a fi judecãtorul ºi promotorul propriului sãu bine? Oamenii îºi
concep de obicei propriul bine ca fiind satisfacerea intereselor lor, care se aflã
uneori în conflict mutual cu acelea ale altora. Guvernanþii vor fi astfel blocaþi în
acþiunile lor de cereri contradictorii, fiind nevoiþi sã se limiteze la atenuarea pe
cât este posibil a acestei „ciocniri naturale a intereselor“ (the natural clash of
interests).

Apoi, a cunoaºte binele fiecãrui individ mai bine decât îl ºtie el însuºi, aceasta
este ceva ce þine de „competenþa“ unei inteligenþe arhetipale, extramundane ori
mãcar patriarhale, inoperabilã în societatea modernã. Un Conducãtor nu poate sã
cunoascã binele particular al fiecãruia; el poate numai sã îl conceapã în termeni
generali. De aceea, el construieºte un tip al cetãþeanului bun ºi mulþumit ºi redu-
ce oamenii reali la mãsura procustianã a acestui tip abstract, pedepsind orice de-
viere de la el. O autoritate de acest tip este la fel de detestabilã, indiferent dacã
este exercitatã de un singur individ sau de un grup oligarhic. Dacã modelul este
luat din trecut, acesta va acþiona ca un obstacol în faþa oricãrei înnoiri sociale;
dacã este conceput ca un vis al viitorului fericit, el va provoca revolte sângeroa-
se. „Astfel, a pune autoritatea publicã în serviciul binelui particular are rezultate
la fel de deplorabile indiferent dacã acest bine este conceput de indivizi sau de
autoritate. Este o idee care conduce la dezordine, în primul caz, ºi la tiranie, în
cel de-al doilea. De aceea, concluzia noastrã este aceea cã nu este treaba autori-
tãþii publice sã procure binele personal al indivizilor.“14

„Interesul public“ în argumentarea politicã

În lucrarea sa de referinþã, Political Argument, Brian Barry propune totuºi o
definiþie analiticã a interesului public. Acesta desemneazã „acele interese pe care
oamenii le au în comun qua membri ai publicului“15. Cu mult timp în urmã, în
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ale sale Remarks on the Use and Abuse of Some Political Terms (1832), sir
George Cornewall Lewis remarca ºi el: „Ceea ce este public, în opoziþie cu ce
este privat, nu are o legãturã nemijlocitã cu vreo persoanã sau persoane particu-
lare, dar poate sã priveascã direct orice membru sau membri ai comunitãþii, fãrã
deosebire. Astfel, actele unui magistrat sau ale unui membru al adunãrii legisla-
tive, fãcute de ei în aceste capacitãþi, sunt numite publice; actele fãcute de ace-
leaºi persoane care privesc familia sau prietenii lor (...) sunt numite private.“16

În general, termenul de „interes“, utilizat fãrã nici o altã specificare, desem-
neazã avantajul material ºi se aflã la el acasã în discursul economic ori cvasieco-
nomic. La rândul sãu, „public“, la fel de familiar ºi el (existã parcuri publice,
transport public, instituþii publice etc.) este desigur antonimul lui „privat“.
Astfel, interesul public desemneazã avantajele materiale ale unui „grup mare de
persoane nedesemnabile“ („publicul“)17. Acest înþeles poate fi ilustrat cu un
pasaj celebru din The Wealth of Nations a lui Adam Smith: „În mod obiºnuit,
(...individul) nu intenþioneazã promovarea interesului public ºi nici nu ºtie cu cât
contribuie el la aceastã promovare. Atunci când preferã sã sprijine activitatea
indigenã, iar nu pe cea strãinã, el urmãreºte numai sã-ºi asigure capitalul sãu; iar
îndrumând acea activitate, aºa încât sã producã cea mai mare valoare posibilã, el
urmãreºte numai câºtigul sãu; astfel, în acest caz, ca ºi în multe altele, el e
condus de o mânã invizibilã, ca sã promoveze un scop ce nu face parte din inten-
þia lui. Urmãrindu-ºi interesul sãu, el adeseori promoveazã interesul societãþii
mai efectiv decât atunci când intenþioneazã sã-l promoveze. N-am vãzut vreun
bine prea mare fãcut publicului de cãtre cei care pretind a face comerþ pentru
binele obºtesc. Ce e drept, e o preocupare nu prea obiºnuitã printre comercianþi,
ºi nu e nevoie de multã vorbã pentru a-i convinge sã se lase de ea“18.

Ceea ce defineºte însã în mod specific „publicul“ (de fapt, „publicurile“) ºi
„interesul“ sãu este o anumitã calitate a membrilor sãi, anume aceea de consu-
matori, în sens larg. O grevã la calea feratã, de exemplu, poate produce dezavan-
taje „publicului“ propriu (cãlãtori, transportatori etc.). Pentru medici, „publicul“
sunt pacienþii lor, pentru directorii de teatre — spectatorii, pentru funcþionarii
publici — cetãþenii, „consumatorii“ serviciilor guvernamentale etc. Astfel, cali-
ficãrile pentru a fi „membru al publicului“ variazã de la o situaþie la alta, astfel
încât nu se poate spune ce anume reclamã „interesul public“ în general, fãrã spe-
cificarea unor contexte particulare.

Apoi, a spune cã doi sau mai mulþi cetãþeni au interese comune (sau diver-
gente) este o afirmaþie cel puþin incompletã. Aceasta nu devine completã nici
dacã se spune cã ei au un interes comun într-o anumitã politicã publicã adoptatã
ori propusã sã fie adoptatã. Cãci „interesul“ este în mod necesar un termen com-
parativ. O politicã este în interesul cuiva mai mult decât o altã politicã. „A fi în
interesul cuiva este o relaþie cel puþin triadicã între o persoanã ºi cel puþin douã
politici.“19 Afirmaþiile despre interese realizeazã astfel o „comparaþie secretã“
între o politicã ºi o altã politicã posibilã. De îndatã însã ce þinem seama cã „a fi
în interesul lui A“ este o relaþie triadicã (între A ºi cel puþin douã politici) devine
evident cât de vagi sunt afirmaþiile generale despre interese comune sau diver-
gente. „A spune cã doi sau mai mulþi oameni au un interes comun înseamnã a
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spune cã existã douã politici x ºi y, astfel încât fiecare dintre ei preferã x lui y din
punctul de vedere al propriului sãu interes.“20

Pe de altã parte, este evident cã aceeaºi persoanã poate sã fie afectatã în dife-
rite moduri de o politicã publicã în funcþie de diversele roluri sau ipostaze so-
ciale în care se aflã. Bunãoarã, reducerea limitei vitezei legale îl afecteazã în
mod diferit în calitate de conducãtor auto ºi, respectiv, de pieton; ca importator
de materii prime, creºterea tarifelor vamale nu este în interesul sãu, dar ca vân-
zãtor aflat în competiþie cu distribuitorii strãini — este. De aceea, trebuie sã
distingem între interesele unei persoane aflate într-o ipostazã socialã particularã
ºi interesul sãu net pentru o politicã generalã, adicã modul în care este afectat în
mod global, în urma unei balanþe între plusurile ºi minusurile pe care le „înca-
seazã“ în totalitatea ipostazelor sale sociale.

Dar poate o persoanã sã-ºi calculeze câºtigurile obþinute din aplicarea unei
politici guvernamentale? Politicile guvernamentale sunt acelea care rãspund
unor interese comune ale membrilor societãþii, dar incidenþa beneficiilor ºi pier-
derilor nu poate fi calculatã cu precizie în mod anticipat. Un program guverna-
mental în domeniul asigurãrilor, de exemplu, este un caz tipic care ilustreazã
ceea ce înþelegem în general printr-o „politicã“: ea promite cetãþenilor cã dacã
vreodatã vor suferi o pierdere, vor fi recompensaþi. Retrospectiv, orice persoanã
poate calcula dacã a câºtigat sau a pierdut asigurându-ºi casa sau recolta împo-
triva incendiilor, inundaþiilor, secetelor etc.; prospectiv, însã, nu. Or, multe pro-
grame guvernamentale — asigurãrile de sãnãtate, de ºomaj etc. — sunt de acest
tip. Deºi beneficiile individuale sunt întotdeauna specifice, nimeni nu poate sã
ºtie par avance dacã, participând la aceste programe, va avea în cele din urmã
de câºtigat. Dar acestea sunt politicile publice în sensul tipic al cuvântului: ele
nu constau în a da cuiva o anumitã sumã de bani pe lunã sau pe an, ci în a oferi
oricui aceastã sumã de bani, dacã întruneºte anumite condiþii. De fapt, majori-
tatea legilor sunt „politici“ în acest sens. Legile care specificã indivizi concreþi
sunt în general interzise de Constituþiile moderne.

Blocajul mental destul de rãspândit în faþa acestei perspective asupra lucru-
rilor, observa încã Vilfredo Pareto, este rezultatul asumãrii spontane a teoriei
destul de grosolane a „armoniei intereselor“. „Unii autori, precum Pufendorf,
Hobbes, Spinoza ºi Locke“, observa el, „gândesc cã existã o sancþiune a legilor
naturale în faptul cã individul care le violeazã face rãu Societãþii ºi, prin aceasta,
lui însuºi, ca membru al societãþii. Eroarea constã: (1) În nesocotirea cantitãþilor
de câºtig ºi pierdere, pe baza asumþiei cã toþi indivizii acþioneazã într-un fel sau
toþi în altul ºi în neconsiderarea cazului în care unii indivizi acþioneazã într-un
fel ºi alþii în altul. (2) În luarea în calcul numai a extremelor liniei de mai sus,
considerând numai câºtigurile ori numai pierderile. Sã adoptãm premisa potrivit
cãreia dacã toþi indivizii s-ar abþine sã facã A, fiecare individ ca membru al
comunitãþii ar obþine un anumit avantaj. Dar dacã toþi indivizii mai puþin unul
continuã sã se abþinã sã facã A, pierderea comunitãþii este neînsemnatã, pe când
un singur individ care face A obþine un câºtig personal cu mult mai mare decât
pierderea la care se expune ca membru al comunitãþii“21.

Este un fapt cã numeroºi cercetãtori manifestã neîncredere faþã de conceptul
de „interes public“, socotindu-l lipsit de conþinut. Utilizarea sa în dezbaterea
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publicã este consideratã frauduloasã, fiindcã desemneazã ceva ce nu existã,
singura sa funcþie socialã fiind aceea de a „legitima“ decizii ºi reglementãri care
sunt de fapt rezultatul presiunii unor grupuri de interese. Pot fi însã identificate
situaþii sociale în care presupunerea cã existã interese comune tuturor (sau majo-
ritãþii) membrilor societãþii nu este lipsitã de sens, situaþii în care aserþiunea
„Politica x este de interes public“ nu este deloc echivalentã cu aceea care afirmã
„Mie îmi convine decizia politicã x“. Existã douã tipuri principale de astfel de
situaþii: unele în care interesul public se aplicã în mod negativ, în sensul cã
acesta vizeazã împiedicarea unor acþiuni care pot avea efecte negative asupra
oricãrui membru al societãþii, cum este cazul apãrãrii împotriva unor inamici
externi, de exemplu, în care interesul public devine „interes naþional“, ori chiar
al instituirii Codului penal, care este menit sã împiedice ºi sã pedepseascã sãvâr-
ºirea unor acþiuni dãunãtoare, inclusiv asupra unor „victime viitoare“; ºi altele în
care interesul public are aplicaþii pozitive, cum este cazul unor facilitãþi oferite
de autoritãþile centrale ori locale publicului în general, de genul parcurilor ori a
drumurilor publice. Dupã cum existã realmente situaþii reale ori uºor de imaginat
în care autoritatea publicã este chematã sã stopeze anumite acþiuni care „aduc
afront conºtiinþei publice“. Acest tip de acþiuni este unul aparte cãci, deºi nu
afecteazã în mod direct nici un membru al publicului, acesta poate crede cã astfel
de acþiuni trebuie descurajate sau chiar interzise. Modul în care o persoanã tra-
teazã un animal domestic, de exemplu, nu afecteazã alte pesoane, mai ales dacã
persoana în cauzã trãieºte într-un loc izolat. Totuºi, acest fapt poate fi o chestiune
de conºtiinþã publicã, întrucât mulþi oameni considerã cruzimea faþã de animale
drept ceva ce trebuie împiedicat. „Aplicaþiile negative ale «interesului public» ºi
ale «binelui public» implicã în mod tipic acþiunea autoritãþii publice de a împie-
dica o anumitã vãtãmare a unor persoane nedesemnabile... Aplicaþiile pozitive
implicã acþiunea unei autoritãþi publice de a oferi un beneficiu unor persoane
nedesemnabile...“22 În contrast cu acþiunea pozitivã în interesul publicului se
gãsesc desigur acþiunile pozitive în beneficiul unor persoane ºi grupuri sociale
desemnabile, determinate. Subvenþiile ºi facilitãþile de tot felul oferite unor
industrii ori chiar unor firme particulare, de pildã, departe de a fi în interesul pu-
blicului, sunt acordate adesea pe socoteala sa, cel puþin pe termen scurt.

„Interesul public“ în logica discursului politic

Dar sã reluãm un exemplu elementar. Sã presupunem cã parlamentarul
Ionescu a declarat în aula Parlamentului: „Legea asigurãrilor de sãnãtate ser-
veºte interesul public“. Care este natura logicã a declaraþiei sale? Telespectatorii
care au luat cunoºtinþã de ea ar putea-o considera o expresie a înþelegerii profun-
de de cãtre Ionescu a problemelor de sãnãtate ale cetãþenilor, mai ales a celor
vârstnici, a compasiunii sale pentru suferinþele semenilor sãi. Mai subtil, un ana-
list politic ar putea observa în schimb cã parlamentarul Ionescu face parte din
„corpul profesional“ al medicilor ori cã are un numãr mare de cetãþeni vârstnici
în circumscripþia sa electoralã etc. Este însã evident cã forþa declaraþiei lui
Popescu rezidã în exprimarea acordului, aprobãrii ori chiar a laudei legii în
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cauzã ºi cã, în general, „interesul public“ este folosit în primul rând pentru a
exprima acordul cu privire la o politicã publicã în vigoare sau propusã sã fie
adoptatã. „Aºadar, putem spune cã «interesul public» este utilizat pentru a ex-
prima aprobarea ori lauda politicilor adoptate sau propuse de guvern.“23 Pornind
de la aceastã constatare elementarã, se poate investiga „logica“ discursului
laudativ în domeniul politic. Bunãoarã, acesta nu vorbeºte despre satisfacerea
unui „interes“, ci de satisfacerea „interesului public“, nu de „bine“, ci de „binele
comun“, nu de „bunãstare“, ci de „bunãstarea generalã“ etc. O posibilã ex-
plicaþie pentru prezenþa acestor adjective rezidã în însãºi natura ordinii politice,
unde agentul care acþioneazã, guvernul, o face în principiu în numele ºi în
interesul tuturor. Acþiunile ºi deciziile guvernamentale sunt în principiu gene-
rale. De aceea conceptele pe care le utilizãm pentru a exprima evaluãrile noastre
cu privire la aceste acþiuni sunt adaptate pentru a surprinde acest aspect funda-
mental.

Apoi, poate fi examinatã relaþia dintre „interesul public“ ºi o a doua trãsãturã
caracteristicã a regimului politic actual, care rezidã în caracterul sãu reprezen-
tativ. Membrii camerelor reprezentative exprimã de regulã cereri contradictorii,
conflictuale, care nu pot fi reconciliate complet. Ei trebuie sã parvinã în cele din
urmã la o singurã lege, reglementare, decizie etc., care sã se aplice tuturor,
aºadar sã aleagã una dintre aceste cereri diferite, sã utilizeze puterea guvernului
pentru a-i avantaja pe unii ºi a-i frustra pe alþii. Dacã decizia finalã este expresia
unor interese personale ºi de grup, Parlamentul poate fi acuzat pe bunã dreptate
de parþialitate, ceea ce face dificilã respectarea legii în cauzã de cãtre cei care i
s-au opus. Reprezentanþii cetãþenilor trebuie sã-ºi justifice deciziile lor în lumina
poziþiei lor de agenþi ale cãror acþiuni afecteazã — pozitiv — pe toþi membrii
societãþii. ªi ei fac asta declarând cã deciziile lor sunt de interes public. De altfel,
sunt greu de imaginat discursurile lor fãrã a avea acest concept la dispoziþie.
Cãci chiar aceasta este funcþia conceptului, ºi reprezentanþii societãþii respectã
întocmai logica sa.

Aceste observaþii sugereazã câteva concluzii generale cu privire la rolul ºi
funcþiile „interesului public“ în discursul politic. În definitiv, conceptul este
strâns legat de problema raportului dialectic elementar unu — multiplu. „Cei
mulþi“ sunt marea diversitate de indivizi ºi grupuri sociale care existã în orice tip
de regim politic. Interesele lor îi pun adesea în conflict, dar ei sunt forþaþi sã con-
vieþuiascã ºi sã creeze între ei numeroase interdependenþe. Interdependenþa
aceasta reciprocã generalã face necesarã existenþa unui agent înzestrat cu autori-
tate care sã regleze conflictele. Acest agent este „unul“, adicã guvernul, care nu
trebuie sã acþioneze pentru anumiþi indivizi sau grupuri, ci pentru cei mulþi. Ac-
þiunile sale se îndreaptã cãtre toþi membrii societãþii ºi se aplicã tuturor. Rezultã
de aici cã guvernul nu poate fi legitim dacã acþioneazã parþial. Totuºi, faptul
însuºi al diversitãþii societãþii sugereazã cã guvernul nu poate sã aloce resurse,
sã stabileascã drepturi ºi datorii fãrã a satisface anumite interese ºi a ignora pe
altele, potrivit regulilor implacabile ale jocului cu suma nulã. Astfel, este posibil
ca unii cetãþeni sã fie obligaþi sã se supunã unor decizii guvernamentale care sunt
contrare intereselor lor, dar guvernul este expectat sã-ºi justifice deciziile în
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termenii unui standard corespunzãtor poziþiei sale de agent public. „Funcþia con-
ceptului de «interes public» este sã ofere un atare standard ºi logica sa corespun-
de acestei funcþii.“24

„Interesul public“ este utilizat aºadar pentru a exprima evaluãri asupra politi-
cilor publice ºi logica conceptului reclamã evaluarea consecinþelor acestor poli-
tici pentru totalitatea membrilor publicului. Dificultãþile generale ale evaluãrii
au fãcut însã pe unii cercetãtori sã ajungã la concluzii deosebit de pesimiste cu
privire la aceste concept. Aceºti cercetãtori admit cã el este larg utilizat în do-
meniul politic; este un dat al realitãþii de care cercetãtorul domeniului politic
trebuie pur ºi simplu sã þinã seama. Dar, date fiind funcþiile sale, conceptului nu
i se poate atribui niciodatã o „semnificaþie operaþionalã“, nici de cãtre actorii
politici, nici de cãtre cercetãtori, analiºti etc. Cãci, de îndatã ce admitem acest
statut al conceptului ºi formulãm problema „Ce (politicã, decizie, acþiune) este
de interes public?“ constatãm cã putem oferi cu greu un rãspuns care sã poatã fi
apãrat cu argumente raþionale solide. Conceptul de „interes public“, în mod fun-
damental laudativ, pare a putea fi utilizat exclusiv pentru a exprima preferinþe
individuale sau de grup ori, mai rãu, pentru a atinge obiective pur propagan-
distice. Natura conceptului, susþin aceºti cercetãtori, exclude posibilitatea ca
acesta sã aibã un conþinut transsubiectiv. De aceea, ei denunþã încercãrile de a
determina „ce este de interes public“ ºi propun izgonirea acestui concept din
vocabularul analitic al ºtiinþei politice.

Semnificaþia conceptului de „interes public“, însã, nu este epuizatã de funcþia
sa laudativã. „Interesul public este un standard normativ ºi ridicã întreaga
panoplie de probleme asociate standardelor, în general“.25 Istoria gândirii so-
ciale atestã dificultatea imensã a problemei standardelor, a „valorilor“ etc., dar
dificultatea nu trebuie consideratã o raþiune validã pentru a abandona cercetarea
unei chestiuni ºtiinþifice. Problema „interesului public“ este una dintre proble-
mele fundamentale ale ºtiinþei ºi practicii politice. Determinarea politicilor
guvernamentale justificabile în condiþiile caracterului inerent contradictoriu al
diversitãþii sociale este centralã pentru ordinea politicã actualã. Este însã o pro-
blemã care în principiu nu poate fi rezolvatã definitiv, cãci ea trebuie (re)for-
mulatã mereu, cu ocazia oricãrei decizii guvernamentale majore. Desigur, putem
abandona oricând ºi în mod definitiv conceptul de „interes public“, aºa cum ne
recomandã unii cercetãtori, dar vom continua sã înfruntãm problema lui, ascunsã
sub un alt nume, încifratã într-o altã vocabulã.

O aplicaþie

Adaptând foarte mult un exemplu oferit de Richard Flathman26, sã presu-
punem cã guvernul ºi-a propus construirea unei autostrãzi care sã traverseze þara
de la est la vest. Aceasta nu este, de altfel, o presupunere abstractã, cãci guvernul
chiar ºi-a propus un astfel de proiect. El ilustreazã însã pe deplin conceptul de
„interes public“, antrenând o multitudine de interese. Constructorii de drumuri
(antreprenori, muncitori, furnizori de materiale etc.) vor considera de îndatã pro-
punerea ca fiind deosebit de „interesantã“. Proprietarii de case, terenuri, hoteluri,
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pensiuni turistice etc. vor fi interesaþi ºi ei de proiect, dorind sã ºtie exact ºi cât
mai repede dacã traseul stabilit al autostrãzii îi va obliga sã vândã ori, dimpo-
trivã, le va facilita dezvoltarea proprietãþilor lor. De asemenea, transportatorii de
cãlãtori, de mãrfuri, precum ºi cãlãtorii înºiºi nu vor fi indiferenþi. Dar ºi con-
tribuabilii care locuiesc în locuri extrem de îndepãrtate de traseul propus, care
nu sunt afectaþi în mod direct de proiect, se vor interesa ºi ei de acesta, cãci vor
fi obligaþi sã plãteascã pentru realizarea lui. La rândul lor, membrii unor orga-
nizaþii civice care se ocupã cu protejarea monumentelor, a sit-urilor istorice ori
a mediului natural îºi vor manifesta îngrijorarea ºi vor protesta eventual faþã de
propunerea fãcutã. Bref, unii indivizi ºi grupuri vor susþine propunerea, alþii vor
fi împotriva ei; unii vor dori alegerea unei rute, alþii vor pleda pentru alta; în
sfârºit, unii vor fi cu totul împotriva construirii autostrãzii. Dar toþi vor insista
cã poziþia lor reprezintã interesul public. Decizia, însã, va fi luatã, ºi aceastã de-
cizie, cu toate consecinþele ei, urmeazã sã fie impusã tuturor prin forþa gu-
vernului.

În mod evident, aceastã multitudine de interese private reclamã considerarea
ºi dezbaterea publicã a problemei. Navetistul stânjenit de caracterul anevoios al
ºoselelor existente va trasforma aceastã preocupare a sa într-o preocupare pentru
„soarta“ tuturor navetiºtilor, ºi va exprima aceastã preocupare în termenii unor
costuri materiale, dar ºi de timp ºi chiar de vieþi umane deosebit de mari ale re-
þelei de ºosele existente, învechitã, nesigurã ºi lipsitã de confort. Unii proprietari
de case ºi terenuri vor fi interesaþi sã vândã, alþii, însã, vor pleda pentru menþi-
nerea reþelei de ºosele actuale în termenii caracterului dezirabil al stabilitãþii co-
munitãþilor umane, în general, împotriva distrugerii satelor tradiþionale etc.
Acest proces de generalizare are raþiuni tactice evidente: nevoia de a gãsi cât
mai mulþi aliaþi care sã li se alãture în aceastã dezbatere publicã, ceea ce conduce
chiar la formarea unor asociaþii ale proprietarilor deposedaþi, strãmutaþi etc. De
regulã, aceste interese private sunt generalizate sub forma unor cutume, maxime
care exprimã tradiþiile ºi obiceiurile locurilor în cauzã, într-un cuvânt, „valorile
comunitãþii“. Fiecare va dori sã-ºi identifice interesul sãu cu aceste valori
general împãrtãºite. De aceea, în procesul de exprimare ºi de generalizare a
intereselor pot fi identificate multe valori ale comunitãþii care sunt relevante
pentru decizia care urmeazã sã fie luatã. De asemenea, trebuie consideraþi ºi alþi
factori contextuali pentru a putea determina consecinþele acestei decizii. Dar,
fãrã specificarea valorilor relevante, este imposibilã determinarea factorilor de
care trebuie sã se þinã seama.

Pe de altã parte, este evident cã valorile, considerate singure, nu pot constitui
o bazã pentru evaluarea meritelor propunerii. Cãci problema nu este dacã traficul
rapid ºi sigur ori prezervarea sit-urilor tradiþionale ori menþinerea terenurilor
agricole sunt de interes public. Problema este dacã construirea acum a acestei
autostrãzi serveºte interesul public.

Dupã ce s-au parcurs aceºti paºi necesari, exprimarea ºi generalizarea in-
tereselor, asertarea valorilor relevante ºi examinarea consideraþiilor contextuale,
putem formula unele concluzii cu privire la „semnificaþia descriptivã“
(descriptive meaning) a conceptului de „interes public“. Desigur, disputele ºi
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controversele vor continua, iar adoptarea deciziei va crea insatisfacþie pentru
unii. Dar este imposibilã aplicarea unei decizii fãrã a recurge la sancþiuni (sau la
ameninþarea formalã cu ele), întrucât dezacordurile nu vor fi niciodatã eliminate
pe temeiul argumentului cã decizia serveºte interesul public. Când afirmãm „x
este în interesul publicului“ spunem de fapt „x poate fi impusã în mod justi-
ficabil tuturor membrilor societãþii — fie cã le place sau nu“. Aserþiunea
„Autostrada x este în interesul publicului“ îndreptãþeºte guvernul sã ia pro-
prietatea lui A, dacã aceasta este o parte necesarã construirii autostrãzii. Dar ea
nu exonereazã guvernul de obligaþia de a uza de proceduri justificabile, de
exemplu, sã plãteascã lui A o compensaþie corectã. De aceea, „justificabil
impusã“ înseamnã „x poate fi impusã pentru cã respectã cele mai bune standarde
de judecatã a politicii publice“27.

Aceste observaþii sunt relevante pentru chestiunea gradului în care deciziile
de politicã publicã sunt în general susceptibile de o analizã rezonabilã ºi
adjudecabilã. În orice caz, este greu de acceptat cã raþiunea nu are nici un rol în
deciziile de politicã publicã, cã „interesul public“ nu poate fi niciodatã opera-
þionalizat ºi de aceea el trebuie „abandonat“.

Putem imagina cazuri în care investigarea factorilor contextuali este necon-
cludentã, ori care pot servi la fel de bine valori aflate în competiþie, ori în care
importanþa comparativã a valorilor în cauzã este subiect de disputã. În astfel de
cazuri, decizia se poate baza pe o estimare a importanþei relative a valorilor
aflate în competiþie. Decizii de acest fel ridicã chestiunea dacã, în ce mãsurã ori
cum putem gãsi temeiuri transsubiective pe baza cãrora sã adjudecãm conflictele
dintre diversele valori. Este adevãrat, este greu sã i se gãseascã conceptului de
„interes public“ o singurã ºi atotcuprinzãtoare semnificaþie descriptivã. „A spune
cã o politicã serveºte interesul public înseamnã a spune cã ea îndeplineºte stan-
darde ºi satisface principii. Nu existã nici o raþiune sã credem cã existã o politicã
ºi numai una care sã întruneascã aceste standarde în fiecare dintre miriadele de
situaþii de luare a deciziei care se ivesc în politica modernã.“28 Acest lucru nu
înseamnã însã cã alegerea unei politici este pur ºi simplu arbitrarã, ci cã este
posibilã justificarea impunerii politicii alese cu argumente raþionale. Este posibil
ca argumentele pentru decizia politicã luatã sã nu fie argumente convingãtoare
împotriva altor politici care au trecut teste anterioare. În aceastã privinþã, un
element de arbitrar — într-un sens foarte larg al cuvântului — poate sã persiste.
„Când o anumitã decizie este necesarã ºi mai multe politici trec cele mai bune
teste disponibile ale unei politici justificabile, dilema este rezolvatã prin prin-
cipiul autoritãþii.“29

În cele din urmã, se poate apela la principiul pe care se bazeazã toate prin-
cipiile ºi toate deciziile nonarbitrare, principiul de „a oferi raþiuni“ (give
reasons). Dacã testele evocate anterior se dovedesc neconcludente, dacã este
necesar a decide între douã sau mai multe valori aflate în competiþie, opþiunea se
poate face ºi se poate apãra prin „oferirea de raþiuni“. O „raþiune“, spun dicþiona-
rele, este „un fapt ori o circumstanþã care formeazã un temei care conduce o
persoanã sã adopte sau sã respingã un anumit curs al acþiunii ori o procedurã, o
credinþã“. A da raþiuni înseamnã a aduce fapte sau circumstanþe ca temeiuri
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pentru a face ori a crede ceva. În definitiv, a reclama ca deciziile politice sã fie
luate prin „oferirea de raþiuni“ înseamnã a reclama ca procesul de luare a deciziei
sã respecte canoanale generale ale logicii; înseamnã a exclude pe „Eu vreau“ ca
bazã pentru o decizie în favoarea lui „Eu vreau pentru cã...“; ºi pe „Tu trebuie“
pentru „Tu trebuie pentru cã...“.

Deºi generale, aceste cerinþe nu sunt vagi. A reclama ca întemeierea unei de-
cizii sã respecte canoanele raþiunii înseamnã a reclama un lucru fãrã de care con-
vieþuirea umanã este de neconceput. „Caracterul generic al acestor cerinþe este o
virtute, nu un viciu.“30

Desigur, nu este de aºteptat ca în felul acesta dezacordurile privind sensul
descriptiv al conceptului de „interes public“ sã fie eliminate în întregime. Dar,
dacã argumentarea raþionalã nu este la fel de concludentã precum deducþiile unui
geometru, ea este în mod sigur preferabilã lui „Eu vreau“. Ea furnizeazã consi-
deraþii transsubiective care reduc, dacã nu eliminã, elementele de capriciu ºi
arbitrar la care am fi expuºi în lipsa ei.

Pentru a conchide, „interesul public“ este un concept laudativ general utilizat
în alegerea ºi justificarea politicilor publice. El nu are un sens descriptiv univoc,
general aplicabil tuturor deciziilor politice, dar i se poate atribui un sens
descriptiv nonarbitrar în cazuri particulare. Acest sens descriptiv se poate degaja
din argumentarea raþionalã care relaþioneazã efectele anticipate ale unei politici
cu valorile general împãrtãºite ale comunitãþii.

Conceptul nu este nici o expresie vagã, nici un instrument verbal util exclusiv
pentru scopuri propagandistice. El îndeplineºte o funcþie în discursul politic ºi
are o logicã a sa, care poate influenþa tipurile de politici adoptate sau respinse,
precum ºi caracterul procesului politic utilizat pentru a adopta sau respinge
aceste politici. „O politicã care ia logica conceptului în serios, o politicã a inte-
resului public, diferã într-o manierã semnificativã ºi predictibilã de o politicã
care înþelege greºit sau «abandoneazã» conceptul.“31

„Interesul public“ nu este asemenea unei „baghete magice“ în stare sã indice
cu precizie cea mai bunã politicã publicã. Existã cazuri ºi situaþii sociale nu-
meroase în care eforturile cele mai conºtiincioase nu pot elimina dezacordurile
cele mai legitime. În aceastã privinþã, are sens observaþia potrivit cãreia con-
ceptul nu este „operaþional“. Este adevãrat, certitudinea ºi unanimitatea absolute
privind sensul descriptiv al conceptului de „interes public“ nu pot fi realizate.
Dar nu rezultã de aici cã trebuie sã renunþãm la încercarea de a realiza o politicã
publicã justificabilã. În definitiv, dacã am aplica acest test, adicã certitudinea ºi
unanimitatea absolute, câte chestiuni ale ºtiinþei ºi practicii politice ar mai
rãmâne de examinat?

Adepþii ºcolii de gândire care pledeazã pentru „abandonarea“ conceptului de
„interes public“ doresc sã transforme ºtiinþa politicã într-o ºtiinþã tare, potrivit
modelului (lor) al ºtiinþelor naturii. De aceea, ei vor sã îndepãrteze toate concep-
tele care, în viziunea lor, þin ºtiinþa politicã departe de acest obiectiv. ªtiinþa
politicã ar trebui sã evite judecãþile de valoare ºi sã înlãture conceptele vagi
generate de acestea. În ciuda faptului cã politicienii, jurnaliºtii, dar ºi cetãþenii
utilizeazã frecvent conceptul de „interes public“, disciplina ar trebui sã rãmânã
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„purã“, excluzând din aparatul sãu conceptual astfel de „curiozitãþi preºtiinþi-
fice“. „Aceastã abordare se bazeazã însã pe o confuzie fundamentalã privind
conceptul însuºi. «Interesul public» nu este un instrument dezvoltat de ºtiinþa
politicã pentru obiective analitice; el este o parte a discursului politic.“32 De
aceea, decizia de a pãstra sau a abandona conceptul nu trebuie luatã conform
standardelor pe care le stabileºte disciplina academicã pentru vocabularul sãu
analitic, ci þinând seama de exigenþa înþelegerii ordinii politice reale. Întrucât
conceptul îndeplineºte o funcþie în ordinea politicã, cercetãtorii acestui domeniu
sunt obligaþi sã se ocupe de el — pur ºi simplu pentru cã este sarcina ºtiinþei poli-
tice sã parvinã la o înþelegere cuprinzãtoare a ordinii politice. Faptul cã disputa
cu privire la caracterul operaþional ºi la semnificaþia descriptivã a conceptului de
„interes public“ nu poate fi eliminatã cu totul este irelevant pentru cerinþa ca
ºtiinþa politicã sã considere determinaþiile posibile ale conceptului printre
preocupãrile sale majore.

NOTE
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