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Abstract. The paper inscribes into the perspective of the history of ideas
the correlation among freedom as the power of voluntary choice,
liberalism, liberal government and governance. From this perspective, the
argument captures the present day relevance of these considerations in
relation to the interest for the notion of „governance“. Thus, a liberal
polity is legitimated through the limitations of the liberal government,
imposed by the very individual freedom that it recognizes. Within this
context, freedom can be accomplished and actualized through the active
participation of the citizens.

Keywords: freedom, power of voluntary choice, creation, liberalism,
liberal government, governance, Michael Walzer, Isaiah Berlin.

Pornind de la observaþia cã în literatura recentã din relaþiile internaþionale în
tematica corelatã cu guvernarea globalã ºi buna guvernare asociate noþiunii de
governance se acordã un interes deosebit liberalismelor cu profiluri deosebit de
variate, voi discuta aici corelaþia dintre libertate ca putere a alegerii voluntare,
liberalism, guvernare liberalã ºi governance. În acest sens, trebuie precizat de la
bun început cã noþiunea de governance a apãrut ca propunere ºi interes teoretic
în special al autorilor contemporani de facturã liberalã din domeniile filosofiei
politice ºi relaþiilor internaþionale.

Ipoteza de lucru a acestei lucrãri este aceea cã governance este o noþiune ce
prezintã un nucleu ideatic întemeiat pe o literaturã care se axeazã pe conexiunea
dintre libertate ca putere a alegerii voluntare, libertate a individului care îºi este
sieºi autocreaþie, deci a unui liberalism construit pe ideea de individ activ, liber sã
îºi manifeste ºi sã îºi îndeplineascã alegerile, iar profilul guvernãrii, fie aceasta
naþionalã sau globalã, trebuie sã corespundã acestui liberalism.

Lucrând cu aceastã ipotezã voi identifica doar câteva dintre cele mai impor-
tante momente din istoria ideilor politice care dau substanþa ºi susþinerea acestei
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corelaþii dintre libertatea ca putere a alegerii voluntare, paticiparea activã, libe-
ralism ca filosofie a autocreaþiei ºi guvernarea globalã ºi buna guvernare aso-
ciate noþiunii de governance.

Încã de la Aristotel (384 BC-322 BC), baza unui stat democratic este liber-
tatea, aceasta fiind în scrierile sale ºi una dintre cele mai iubite virtuþi. Aristotel
corela libertatea ca putere a alegerii voluntare cu responsabilitatea moralã, în
contextul în care acþiunile voluntare, în general, erau de apreciat. Alegerile ºi ac-
þiunile voluntare sunt deopotrivã manifestãri de forþã, fie cã este vorba despre
indivizi, fie cã este vorba despre guverne. De asemenea, în ambele cazuri, al in-
divizilor ºi al guvernelor, forþa, ori ignoranþa, conduc la acþiuni involuntare, alt-
fel spus, la efecte secundare de evitat1. Este interesant în acest sens exemplul2
cãpitanului ce îºi aruncã peste bord încãrcãtura în furtunã pentru a-ºi salva nava.
Acesta poate pãrea cã acþioneazã voluntar, dar o face de fapt forþat, datoritã fur-
tunii. Tot astfel, un guvern liberal sau un individ care îºi abandoneazã valorile
sau drepturile (reprezentate, spre exemplu, de libertate), pe timpuri „furtunoase“,
nu este de lãudat, cãci este prada unor reflexe dictate de fricã în faþa forþei vre-
murilor sau a destinului. Buna guvernare liberalã comportã o distinctã compo-
nentã eticã.

În 1589, Botero semna Della ragione di Stato unde susþinea cã puterea unui
prinþ trebuie sã se bazeze pe o formã de consimþãmânt din partea supuºilor sãi.
Spre deosebire de Machiavelli, Botero considera cã guvernanþii, prinþii, trebuie
sã facã toate eforturile pentru a câºtiga afecþiunea ºi admiraþia oamenilor. Botero
aduce o perspectivã aparte despre justeþea ºi legitimitatea guvernãrii, ce conþine
o dimensiune incipientã de liberalism prin consideraþia acordatã importanþei oa-
menilor ca sursã a legitimitãþii guvernãrii. Perspectiva sa se bazeazã pe expe-
rienþa privind filosofia tomistã ºi cunoºtinþele de drept natural, în acord cu ideile
lui Toma de Aquino care a argumentat cã Dumnezeu a înzestrat fiecare individ
cu anumite drepturi naturale, ºi prin folosirea raþiunii, fiinþele umane pot convie-
þui pentru a crea societãþi. Aceste idei se situau în opoziþie cu ideile despre Dum-
nezeu ºi suveranitatea absolutã a regilor, care au fost oferite de cãtre teologii
protestanþi din secolul al XVI-lea, ºi de gânditorii politici cum a fost Jean Bodin,
la care s-a raportat ºi Botero. Botero contrazicea gândirea lui Bodin pe tema
suveranitãþii, optând pentru argumente ce indicau importanþa deosebitã a unei
baze populare de susþinere a guvernãrii ºi a prinþului ºi vorbea despre un tip inci-
pient de piaþã liberã: oamenii obiºnuiþi trebuiau sã fie motorul economic princi-
pal în stat, idee de valorificat din perspectiva liberalismului în care individul ia
precedenþã asupra comunitãþii. Binele ºi libertatea individului nu decurg din bi-
nele ºi libertatea cetãþii, ci invers.

Deoarece puterea politicã îºi poate avea sursã legitimã doar în încrederea
individului (în putere ºi în felul comunitãþii politice create) ºi în libertatea sa,
acestea sunt conceptele care nuanþeazã perspectiva lockeanã asupra „puterii po-
litice“, definitã încã din primul capitol: „ca pe un drept de a face legi însoþite de
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pedeapsa cu moartea — ºi, prin urmare, de toate pedepsele mai mici —, în
vederea reglementãrii ºi conservãrii proprietãþii (property) ºi de a folosi forþa
colectivitãþii (community) atât în executarea unor asemenea legi, cât ºi în apã-
rarea comunitãþii, societãþii (commonwealth) de vãtãmãri aduse din afara þãrii,
toate acestea numai în vederea binelui public“3. Dreptul puterii politice este
dedus de cãtre John Locke în acest tratat despre guvernare din originea puterii
politice, care se aflã în „starea de naturã“, o „stare de perfectã libertate“, în care
oamenii îºi pot stabili singuri acþiunile ºi pot dispune de posesiunile lor cum do-
resc, fãrã a depinde de voinþa altui om.

Peste ani, situat în perspectivã lockeanã, Thomas Jefferson contura aceste
aspecte politice legate de legitimarea guvernãrii prin popor ºi în special prin
libertãþile garantate poporului în Declaraþia Americanã de Independenþã4: „Con-
siderãm aceste adevãruri de-a dreptul evidente, cã oamenii sunt creaþi egali, cã
sunt înzestraþi de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, între care viaþa,
libertatea ºi împlinirea fericirii. Guvernele sunt instituite dintre oameni pentru a
asigura aceste drepturi ºi îºi derivã puterile din consimþãmântul celor guvernaþi“.

Buna guvernare liberalã este astfel în primul rând manifestarea libertãþii ca
putere legitimã a guvernãrii prin consimþãmânt, pusã în slujba garantãrii dreptu-
rilor inalienabile ale oamenilor, într-un echilibru creat între principiile guvernãrii
limitate ºi idealul consimþãmântului popular. Liberalismul guvernãrii constã în
limitarea guvernãrii precum ºi în acest individualism liber în mãsura în care re-
prezintã ºi un proces de manifestare a voinþei proprii de autocreaþie ºi a etapelor
ºi alegerilor necesare pentru aceastã realizare. Astfel, un democrat liberal va fi
acea persoanã care susþine cã democraþia este cea mai bunã formã de guvernare,
dar considerã cã puterea guvernãrii ar trebui sã fie limitatã, atât în planul intern
al statului naþional, cât ºi în ceea ce priveºte corelaþiile internaþionale dintre
state, împotriva imixtiunilor nelegitime din partea marilor puteri ori a organi-
zaþiilor internaþionale. David Held arãta în 1995: „Pe mãsurã ce zone din ce în
ce mai extinse ale activitãþii umane sunt organizate progresiv la un nivel global,
soarta democraþiei ºi a statului naþional democratic independent, mai ales, este
încrustatã cu dificultãþi. În acest context, semnificaþia ºi locul politicii democra-
tice ºi acela al modelelor democratice concurente trebuie sã fie regândite din
perspectiva suprapunerilor structurilor ºi proceselor locale, naþionale, regionale
ºi globale“5.

Un nou instrument în politicã? Dacã ideea „bunei guvernãri“ nu este deloc
nouã în istoria ideilor, governance este o noþiune nouã, propusã de cãtre teoreti-
cienii liberalismului ºi întemeiatã pe cuceririle teoretice ale liberalismului clasic
ºi al secolului XX. Aceastã noþiune complexã, governance, „buna guvernare“,
marcatã de confuzii ºi ambiguitãþi, se doreºte o conceptualizare a unui rãspuns
la adresa neputinþei statului de a reacþiona la problemele contemporane, între
care menþionãm: necesitatea de a simplifica organizarea complexã a statului de-
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mocratic contemporan pentru a-i reda reactivitatea; cerinþa de reproiectare a
structurilor ierarhice; adecvarea numãrului de funcþionari la cerinþele reale ale
funcþionãrii societãþii democratice, în corelaþie cu o mai bunã alocare a resurse-
lor; precum ºi imperativul de a folosi noile tehnologii informatice ºi de comuni-
care pentru raþionalizarea ºi simplificarea procedurilor administrative, pentru a
le face mai accesibile cetãþenilor. Participarea activã a cetãþenilor, precum ºi so-
cietatea civilã naþionalã ºi internaþionalã, ori transnaþionalã devin de o impor-
tanþã crucialã pentru revigorarea democraþiei6. Din aceastã perspectivã, gover-
nance, „guvernanþa“ sau „buna guvernare“, este o tentativã de a corecta crizele
ºi limitele reprezentãrii democratice printr-o mai bunã participare a cetãþenilor la
viaþa publicã, printr-o participare activã, în sensul definiþiei oferite de Carole
Pateman, în Participation and Democratic Theory7: „Procesul în care fiecare
individ dintr-un organism decizional are o putere egalã sã determine rezultatul
deciziilor“. În centrul noþiunii de governance stã participarea activã, iar în cen-
trul participãrii active stã libertatea ca putere a alegerii voluntare cu responsabi-
litatea moralã. Tocmai pentru a contracara pericolul ca acest demers de înnoire
a teoriei politice sã sucombe în retoricã legitimatoare pentru o nouã ordine mon-
dialã, considerãm utilã corelaþia cu ideea de liberalism al libertãþii vãzutã ca pu-
tere a alegerii voluntare, prin care se evidenþiazã corelaþia centralã dintre gover-
nance ºi participare activã, care necesitã construirea unor sfere de manifestare a
libertãþii: societatea civilã naþionalã ca partener pentru societatea civilã globalã,
o democraþie liberalã mondialã ºi cosmopoliticã, ori instituþiile politice formale
care au ca scop coordonarea ºi controlul relaþiilor sociale interdependente ºi care
sunt ºi abilitate sã impunã decizii.

În documentul European Governance. A White Paper se aratã: „Uniunea este
construitã pe domnia legii; se bazeazã pe Carta drepturilor fundamentale ale
omului ºi are un mandat democratic dublu printr-un Parlament care reprezintã
cetãþenii UE ºi un Consiliu care reprezintã guvernele alese ale Statelor Membre.
Uniunea trebuie sã urmãreascã aplicarea principiilor bunei guvernãri raportate la
responsabilitãþile sale globale. Astfel, aceasta trebuie sã urmãreascã creºterea
eficienþei ºi întãrirea puterilor instituþiilor internaþionale“8. Buna guvernare eu-
ropeanã aduce în prim-plan conexiunile acestui subiect atât cu aspecte legate de
liberalism, prin „domnia legii“ bazatã pe Carta drepturilor fundamentale ale omu-
lui, cu guvernarea globalã, cât ºi cu cele privind democraþia cosmopolitã, sau
mai bine „cosmopoliticã“ în sens kantian („printr-un Parlament care reprezintã ce-
tãþenii UE ºi un Consiliu care reprezintã guvernele alese ale Statelor Membre“).

Adepþii cosmopolitanismului liberal susþin dezvoltarea unor structuri legale
cosmopolite care sã promoveze un sistem de guvernanþã globalã cosmopolit,
adecvat realitãþilor, just, etic ºi multicultural9. Democraþii care pun accent pe
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importanþa proceselor deliberative pentru democraþie, pun un accent deosebit ºi
pe practica democraticã de construire a unor sfere publice cosmopolite, ºi ca
urmare ºi pe participarea activã a cetãþenilor.10

Astãzi „buna guvernare“ sau governance se referã atât la garantarea drepturi-
lor indivizilor, cât ºi ale statelor naþionale. Într-adevãr, relaþiile internaþionale îºi
aprofundeazã astãzi problematica prin întemeierea temelor ºi conceptelor tratate
pe realizãrile filosofiei politice ºi ale ºtiinþei politice.

Termenul de guvernare/governance s-a asociat cu „actul guvernãrii“, dar ºi
conceptele de autoritate politicã, instituþii ºi control. James Rosenau este un
autor consacrat în domeniu care a conceptualizat „guvernarea“ ca „governance“,
adicã reglementare a relaþiilor de interdependenþã în absenþa unei puteri politice
de tipul celei naþionale. Guvernarea presupune o accepþiune în care accentul
cade pe instituþiile politice formale care au ca scop coordonarea ºi controlul re-
laþiilor sociale interdependente ºi care sunt ºi abilitate sã impunã decizii. În acest
sens, începe sã se discute ºi despre „politici publice internaþionale“, dat fiind cã
globalizarea impune managementul unor realitãþi, în absenþa unui guvern mon-
dial.

Thomas G. Weiss, care este ºi editorul publicaþiei Global Governance Jour-
nal, arãta cã „«Guvernarea globalã» — care poate fi bunã, rea, sau oricum — se
referã la aranjamente concrete de cooperare pentru rezolvarea problemelor, între
care multe implicã nu numai ONU, ci ºi alte «uniuni naþionale», sau secretariate
internaþionale, ºi actori nonstatali“11.

Printre temele majore corelate cu guvernarea globalã sunt urmãtoarele: pro-
blema exerciþiului legitim al puterii ºi a surselor legitimitãþii puterii, respectarea
principiilor democraþiei ºi ale cetãþeniei, aspecte corelate cu competenþa ºi efi-
cienþa guvernãrii sau a puterii care se implicã în guvernare, cooperarea ºi parte-
neriatele în guvernare, problema relaþionãrii nivelurilor locale ºi globale ale gu-
vernãrii, rezolvarea conflictelor, securitate, mediu, ºtiinþã, educare, informare,
comunicare internaþionalã.

Ca urmare, prin guvernarea globalã se pun în miºcare instituþiile, mecanis-
mele, relaþiile ºi procesele de interrelaþionare a statelor, pieþelor, cetãþenilor ºi
organizaþiilor interguvernamentale ºi nonguvernamentale. Astfel se precizeazã ºi
relaþioneazã interese colective ºi se stabilesc drepturi ºi obligaþii, sau se mediazã
diferende12.

„Buna guvernare“, sau „guvernanþa“, adicã echivalentul din limba românã
pentru termenul governance, este o noþiune care a intrat în uz ºi ca sinonim cu
„buna guvernare“ (ceea ce, dupã pãrerea mea subliniazã dimensiunea eticã a
ideii), reprezintã un nou instrument în politicã, este „meºteºugul guvernãrii“, ca
sumã de tehnici ºi abilitãþi politice, o sumã de bune practici ºi abilitãþi politice
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combinate cu eficienþa tehnicã, dar ºi o reacþie la confuzia sferelor administra-
tivã ºi politicã în practica politicã de astãzi, precum ºi la iluzia „soluþiei tehno-
cratice“ pentru criza democraþiei13. Astfel, noþiunea de governance apare înscri-
sã mai degrabã în zona ideaticã a democratismului, decât în aceea a liberalis-
mului în sensul liberalismului secolului XX. Liberalismul ultimului deceniu nu
mai poate fi discutat decât ca liberalisme: liberalismul ca fairness, liberalismul
ca atenþie pentru drepturile persoanei, liberalismul capitalist, liberalismul globa-
lizãrii, liberalismul din perspectiva identitãþii locale, liberalismul ca emancipare,
liberalismul normativ, liberalismul instituþional etc.

Pentru a investiga relaþia dintre liberalism ºi „buna guvernare“ sau „guver-
nanþã“ vom sublinia faptul cã însãºi democraþia este conceputã astãzi ca demo-
craþie liberalã. Valorile democraþiei liberale descriu zona de circumscriere a
„bunei guvernãri“. Michael Walzer îºi propune sã arate în ce sens liberalismul
este un ingredient pentru buna guvernare ºi cât de important este acesta.

Michael Walzer sugereazã sã considerãm liberalismul ca pe un mod de a
desena un fel de hartã a lumii sociale ºi politice. Într-un articol intitulat chiar „Li-
beralismul ºi arta separãrii“ autorul aratã: „Liberalismul transformã lumea într-o
lume a zidurilor, dar fiecare dintre aceste ziduri creeazã o nouã libertate“14. Aºa-
dar, explicã Walzer, zidul dintre bisericã ºi stat face posibilã o sferã a libertãþii
religioase publicã ºi privatã în care nici politicienii ºi nici birocraþii nu au dreptul
intruziunii. Linia trasatã între vechea bisericã-stat ºi universitãþi a creat posibi-
litatea libertãþii academice, datoritã cãreia profesorii pot preda ºi credincioºii pot
crede în mod independent, prin activitãþi independente unele de altele. Demar-
caþia dintre societatea civilã ºi comunitatea politicã face posibilã existenþa sferei
întreprinzãtorilor liberi ºi a competiþiei economice. Abolirea guvernãrii prin in-
termediul dinastiilor a deschis calea carierelor sociale ºi politice datorate talentu-
lui, vocaþiei, pregãtirii ºi specializãrii într-un domeniu. A dispãrut astfel prede-
terminarea prin naºtere ºi sânge regesc ºi a apãrut auto-determinarea prin luptã
ºi autorealizare.

Separaþia dintre domeniul public ºi cel privat a creat sfera libertãþii indivi-
duale ºi familiale (în primul rând libertatea de a citi cãrþi, de a discuta politicã,
de a þine un jurnal, de a-i învãþa pe copiii noºtri ceea ce ºtim, de a ne cultiva
grãdina ºi apoi sfera libertãþii sexuale). Aici este sursa mândriei care transpare
din dictonul „Casa noastrã este castelul nostru“ ºi a indignãrii cu care chiar cetã-
þenii obiºnuiþi sancþioneazã încãlcarea intimitãþii.

Limitarea influenþei guvernamentale a fost întotdeauna modul liberal de a
menþine sferele libertãþii prin intermediul unor separaþii raþionale. Existenþa ine-
galitãþilor ºi a constrângerilor, spune Walzer, este mai puþin gravã atunci când
acestea reflectã logica internã a instituþiilor liberale în acord cu rolul ºi scopul
lor. Problemele sunt agravate mult când separaþiile nu se mai menþin: atunci
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„când poliþia reprimã o minoritate religioasã în numele adevãrului teoretic, sau
când se închid micile întreprinderi în numele planificãrii economice, sau atunci
când se invadeazã casele private ale cetãþenilor în numele moralitãþii, sau al legii
ºi ordinii“15.

Aceste exemple ilustreazã în mod convingãtor poziþia liberalã de limitare a
influenþei guvernamentale. Aceastã poziþie este însã incompletã fãrã o poziþie
împotriva „guvernului privat“, cum îl numeºte Walzer, ºi anume acela creat în
jurul bogãþiei, pe piaþa liberã. Autorul considerã cã este o „falsã perspectivã asu-
pra societãþii civile ºi sociologie proastã sã pretinzi cã tot ce se petrece pe piaþa
liberã este liber schimb ºi cã nu existã coerciþie acolo. Succesul de piaþã încalcã
limitele pieþei (libere) în cel puþin trei modalitãþi strâns relaþionate. Mai întâi,
inegalitãþile radicale generate de bogãþie nasc propria coerciþie, astfel cã puþine
schimburi mai sunt cu adevãrat libere. Apoi, unele tipuri de puteri de piaþã, orga-
nizate, sã zicem, în structuri corporatiste, genereazã modele de comandã ºi obe-
dienþã în care chiar formalitãþile de schimb lasã locul la ceva ce seamãnã foarte
mult cu guvernarea. ªi, în fine, marea bogãþie ºi proprietate sau controlul forþelor
de producþie se transformã rapid în guvernare în sens strict: capitalul recurge
regulat ºi cu succes la puterea coercitivã a statului“16.

Prin aceste aspecte autorul atenþioneazã cã liberul schimb nu se menþine de
la sine, în absenþa puterii separatoare a instituþiilor, regulilor, moravurilor ºi
practicilor devenite curente. Soluþia liberalã pe care o propune nu include renun-
þarea la piaþa liberã, ci limitarea pieþei libere la un spaþiu care sã i se potriveascã.
Societatea liberalã pe care o descrie este o colecþie de cercuri de separare, care
merg pânã la individ, „separat în cercul sãu, sau al ei, de drepturi individuale“17.

Dar idealul liberal pentru Walzer nu este o invenþie miticã, un aristocrat rãz-
boinic sau anticetãþeanul care trãieºte ca ºi cum „s-ar fi creat pe sine ºi nu are
nicio rudã“. Indivizii, în perspectiva lui Walzer, trãiesc în contexte care îi co-
nexeazã cu ceilalþi, cãci libertatea lor nu constã în separarea de ceilalþi. De aici
apar multe din complexitãþile ºi ambiguitãþile liberalismului. „Atunci când
construim de la individ, aºa pare pentru ochiul liberal, construim de la temelie în
sus. Dar de fapt temelia este mereu socialã: persoane-în-societãþi, nu persoane-
în-sine.“18 Pentru asemenea persoane libertatea nu ar avea cine ºtie ce sens. Oa-
menii îºi pot pretinde libertatea în cadrul ºi datoritã instituþiilor autonome. „Dacã
au libertatea academicã, religioasã, dacã participã la activitãþile firmelor ºi între-
prinderilor libere, ºi aºa mai departe, pot spune cã sunt liberi în general. Liber-
tatea este obþiunutã prin adiþionare (...) fiecare libertate aduce o egalitate de un
fel sau absenþa unei anumite inegalitãþi (...) ºi suma acestor absenþe, conduce ºi
la o societate egalitarã.“19

În viziunea lui Walzer oamenii nu sunt atât liberi în cadrul statului, cât în ra-
port cu statul ºi sunt egali în faþa legii, dar ºi în procesul de creare a legii. „Iar
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cetãþenii sunt liberi în stat, cât ºi în raport cu statul (de fapt, nu în calitate de
cetãþeni sunt ei liberi în raport cu statul, ci în calitate de credincioºi, de oameni
ai literelor, de întreprinzãtori, muncitori, pãrinþi ºi aºa mai departe); ºi sunt egali
în procesul de creare a legii ºi nu numai sub lege.“20 Arta demarcaþiilor este însã
dificilã ºi imperfectã: printre altele se manifestã în abuzul puterii pieþei libere.
Acest abuz, deºi nu este singurul, este indicat drept cel mai bun exemplu în care
sfera de acþiune ºi libertate se întinde peste celelalte, capabilã de a manifesta pu-
terea politicã în detrimentul altor zone, individuale, de libertate, generând ºi ac-
centuând inechitãþi. Iar pentru Walzer, libertatea este întotdeauna ciuntitã de ine-
galitãþi ºi nedreptate.

Astãzi, aratã Walzer, putem vorbi despre existenþa unui ataºament faþã de
guvernarea democraticã, ataºament care predominã în lume. Acelaºi lucru este
valabil ºi în ceea ce priveºte respectarea drepturilor omului. Existã un grup de
cazuri unanim condamnate care fac parte dintr-o „familie“ de violãri grave ale
dreptãþii, iar discuþia se situeazã pe palierul concepþiei minimaliste despre
dreptate. Dintr-o perspectivã maximalistã, atitudinea moralã care stã la baza
criticii comunismului este diferitã de cea care ar susþine tentativa de reformã a
societãþii sau de cea care ar reconstrui o societate dinãuntrul sãu ºi care ar nece-
sita un apel la o accepþiune extinsã a dreptãþii21.

Totuºi, gânditorul nu minimalizeazã rolul unei morale restrânse sau minima-
liste ºi cu atât mai puþin adevãrul ºi valoarea principiilor moralei restrânse,
minimaliste. Critica socialã care se bazeazã pe aceste principii minimaliste este
utilã pentru subminarea injustiþiei în cazurile în care aceasta tinde sã fie atotcu-
prinzãtoare, dar este de asemenea utilã ºi pentru o solidaritate transculturalã cu
oamenii din diferite culturi ºi regimuri politice, în virtutea dimensiunii univer-
sale pe care principiile justiþiei restrânse o comportã.

Walzer atrage atenþia asupra faptului cã toate culturile politice liberale occi-
dentale trebuie sã realizeze cã tocmai ataºamentul lor faþã de autonomia indivi-
dului ca ºi faþã de egalitatea ºanselor reprezintã o moralitate maximalistã a drep-
tãþii, pusã la punct de cãtre occident — ºi pentru occident — ºi deci aceasta nu
trebuie sã fie impusã într-un mod imperialist asupra tuturor oamenilor22. Mai
ales judecãþile de ordin politic necesitã o asemenea prudenþã încât nu pot fi cã-
lãuzite exclusiv de niºte principii morale generale (sau, altfel spus, de principiile
minimaliste ale dreptãþii).

Cu toate acestea, refuzul impunerii unor detalii care þin de principii de drep-
tate „strãine“ nu înseamnã pentru Walzer abandonarea principiilor dreptãþii.
Autodeterminarea, în sens politic, nu este doar un principiu al democraþiei mo-
derne printre multe altele, ci reprezintã principiul politic care este în mod esen-
þial bazat pe o aspiraþie culturalã aproape universalã. De aceea, autodetermi-
narea este baza fireascã pentru elaborarea principiilor maximaliste ale dreptãþii,
specifice indivizilor care vor beneficia de pe urma lor.
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Ideile lui Walzer apropie liberalismul de comunitarism, dar este vorba despre
un dialog, nu despre o suprapunere sau despre o situare într-o filiaþie comuni-
taristã. Se poate semnala apropierea liberalismului lui Walzer de democratism,
totuºi dimensiunile principale ale liberalismului lui Walzer sunt date de liber-
tatea individului: atât arta separaþiei, cât ºi autodeterminarea sunt orientate de un
individualism liberal în sensul cel mai clar ºi mai clasic.

Individualismul ºi atenþia pentru cazul particular sunt definitorii pentru
Walzer. Universalismul unor perspective asupra democraþiei cosmopolite sunt
fie niºte descrieri inexacte ale realitãþii, fie forme deghizate de imperialism, în
cel mai bun caz bazate pe ignoranþã cu privire la tradiþiile sociale ale diferitelor
culturi, aratã Walzer. Viziunea lui Walzer se apropie de aceea a lui Sandel în
aceastã privinþã.23

Într-o abordare care aminteºte nu de secolul al nouãsprezecelea, ci chiar de
John Locke, Isaiah Berlin analizeazã secolul douãzeci, în special, pentru a su-
blinia cã guvernarea nu este decât un expedient necesar. Oamenii (obiºnuiþi) to-
lereazã multe guvernanþilor (risipa, vorbãria, minimul de eficacitate). Ceea ce ei
urmãresc însã, uneori cu mai multã, alteori cu mai puþinã vehemenþã, sunt sco-
puri pozitive de eradicare a nedreptãþii, sãrãciei, sclaviei, ignoranþei. Eradicarea
lor poate avea loc prin intermediul unor „aventuri“ (individuale sau colective),
ce pot fi ºi contradictorii ºi care pot fi adesea desfãºurate fãrã aprobarea repre-
zentanþilor oficiali, guvernaþii cunoscând în acest mod cele mai bune momente
ale existenþei lor, ca indivizi sau ca popor, în rolul de individualitate pe scena
internaþionalã.

Isaiah Berlin identificã problema supunerii ºi a constrângerii drept problema
centralã a teoriei politice. Studiul despre supunere ºi constrângere pe care Berlin
îl dezvoltã în „Douã concepte despre libertate“, sintetizeazã abordãrile con-
ceptului de libertate ºi analizeazã douã dintre accepþiunile sale politice. Prima
dintre accepþiunile politice ale libertãþii, cea „negativã“ este redatã de rãspunsul
la întrebarea: „Care este câmpul în interiorul cãruia subiectul — o persoanã sau
un grup de persoane — este sau ar trebui sã fie lãsat sã facã sau sã fie ceea ce
este capabil sã facã sau sã fie fãrã interferenþa altor persoane?“24. Cea de-a doua,
„pozitivã“, este în relaþie cu întrebarea: „Pe ce sau pe cine se bazeazã autoritatea
care poate obliga pe cineva sã facã sau sã fie ceva mai curând decât altceva?“25.

Libertatea negativã este aºadar absenþa constrângerii unei persoane sau a unui
grup cu activitãþile unui individ. Constrângerea este definitã ca o „intervenþie
deliberatã a altor fiinþe umane în interiorul spaþiului în care aº putea, în condiþii
normale, sã acþionez“26. Criteriul opresiunii însãºi este dat de rolul atribuit alto-
ra, în mod direct ori indirect, cu sau fãrã intenþie în zãdãrnicirea dorinþelor cuiva.

Pentru clasicii englezi, libertatea poate fi consideratã direct proporþionalã cu
zona în care nici puterea politicã, nici ceilalþi oameni liberi nu au dreptul sã inter-
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fereze. Pentru Philip Pettit27, libertatea poate fi consideratã direct proporþionalã
cu zona în care nici puterea politicã, nici ceilalþi oameni liberi nu au dreptul de
interferenþã, de imixtiune, o perspectivã republicanã. În acord implicit cu poziþia
lui Walzer, Berlin aratã cã pentru a evita situaþia în care libertãþile celor slabi ar
fi suprimate de cãtre cei puternici, domeniul libertãþii trebuie sã fie limitat, chiar
în acest sens al posibilitãþilor de imixtiune. Chiar oamenii pot sã decidã, în de-
plinã libertate sã restrângã zona libertãþii, asociindu-ºi eforturile pentru a sprijini
poate alte valori politice. Ceea ce limiteazã spaþiul libertãþii este legea (chiar
autoritarã ºi durã, ca la Hobbes) la toþi marii autori, dacã ºi numai dacã — spun
apãrãtorii fervenþi ai libertãþii cum sunt Locke, Burke ºi Mill înAnglia, Jefferson
ºi Paine în America, ori Tocqueville ºi Constant în Franþa — s-a hotãrât fãrã
echivoc asupra existenþei unui spaþiu acordat libertãþii personale de neîncãlcat în
nicio împrejurare, cu argumentul apãrãrii naturii umane înseºi, „degradatã“ de o
autoritate neþinutã la distanþã.

Mai puþin precise sunt, pe de o parte, delimitarea ºi conþinutul zonei de liber-
tate personalã. Pe de altã parte, ceea ce aduce confuzie este faptul cã unii nu pot
face uz de libertate ºi faptul cã sunt necesare anumite condiþii (indispensabile ºi
generalizate) pentru ca uzul libertãþii sã fie posibil. Problema dificilã este aºadar
consecinþa concepþiei de libertate individualã ca scop ultim al fiinþelor umane —
egalitatea libertãþii, „adicã a nu-i trata pe alþii aºa cum eu însumi n-aº dori sã fiu
tratat, alãturi de recunoºtinþa purtatã celor cãrora le datorez libertatea, prospe-
ritatea ori luminarea mea, ºi dreptatea, în cel mai simplu ºi universal înþeles al ei
— iatã fundamentul moralitãþii liberale“28.

Tocmai fiindcã libertatea, deºi atât de importantã, nu este singurul þel urmãrit
de oameni, sensurile sale sunt invadate ºi deformate de sensurile celorlalte þeluri.
Inegalitãþile strigãtoare la cer înceþoºeazã pentru unii strãlucirea libertãþii. Altfel
spus dreptatea, dragostea de semeni sau egalitatea pot incita la sacrificii consis-
tând exact în cedarea benevolã a unui cât din libertatea „mea“. Dar analiza lui
Berlin subliniazã cã nu este posibil nicicum ca o cedare de libertate sã însemne
un câºtig de libertate de alt fel („economicã“, ori „socialã“), sacrificiul însem-
nând doar o pierdere absolutã de libertate. Aºadar, „oricare ar fi principiul care
justificã existenþa acestui spaþiu de noningerinþã, fie cã este vorba despre legile
naturii sau de drepturile naturale, de utilitate sau de imperative categorice, de un
contract social inviolabil sau de un alt concept prin care oamenii au cãutat sã-ºi
clarifice ºi sã-ºi justifice convingerile, libertate în acest sens înseamnã libertate
faþã de („liberty from“), înseamnã absenþa ingerinþei dincolo de o frontierã miº-
cãtoare dar întotdeauna identificabilã“29.

Consecinþa acestei accepþiuni este reducerea rolului statului la acela de agent
„de circulaþie“ care sã împiedice coliziunile dintre libertãþile personale (sau
„paznic de noapte“, la Lassalle).

Oamenii doresc la fel de profund sã fie liberi în sensul „pozitiv“ , în care sunt
propriii stãpâni, adicã sã fie subiecþi cu mobiluri personale, sã fie „cineva“, sã
decidã ºi nu doar sã execute instrucþiuni, sã acþioneze dupã propriile þeluri,
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capabili de strategii proprii ºi de a-ºi asuma condiþia de oameni prin stabilirea de
scopuri individuale. Toate aceste aspecte enumerate compun înþelesul sintagmei
de fiinþã ce se afirmã în calitatea sa de fiinþã raþionalã. Individul se simte liber în
mãsura în care îºi poate asuma raþional anumite responsabilitãþi alese în mod
conºtient. Natura superioarã a fiecãrui individ este consideratã de cãtre gândi-
tori, cu deosebire, a fi acest eu raþional ce-ºi asumã responsabilitãþi. De aici opo-
ziþia cu un eu inferior în individ, mânat de pasiuni ce pot împiedica ridicarea
omului la înãlþimea naturii sale „raþionale“, dupã cum observã Berlin, „ridicatã“
la rang de „adevãratã naturã“ umanã ºi individualã. Gândirea politicã a adâncit
opoziþia ºi a înlocuit-o chiar, cu cea dintre eul individual ºi eul social, aceasta nu
doar sursã de numeroase metafore organice în filosofia ºi sociologia politicã
(despre societate, naþiune, „mama þarã“, stat, partid), ci mai ales justificare a
constrângerii unor indivizi de cãtre alþii, în termenii lui Pettit a imixtiunilor
nelegitime, cu justificarea ridicãrii indivizilor prin constrângeri ºi imixtiune la
un nivel superior de libertate. Pe o asemenea bazã ideaticã ºi argumentativã s-au
dezvoltat ºi monstruoasele privãri de libertate ale totalitarismelor secolului XX.
Din perspectiva totalitarã, oamenii au suferit „pentru binele lor“, ºi ca urmare,
într-o logicã paradoxalã, ideologicã, de îndoctrinare, nu au suferit „de fapt“.

Viziunea lui Berlin este axatã pe impresionanta diversitate a oamenilor ca
„produse“ ale unor anumite timpuri ºi culturi, dar ºi ale alegerilor fãcute pe par-
cursul vieþii lor. Ca Vico ºi Herder, Berlin argumenteazã legitimitatea în diversi-
tatea alegerilor, a valorilor îmbrãþiºate, a intereselor, a dorinþelor ºi valorilor, a
planurilor de viaþã urmate de indivizi, care trebuie respectate ºi susþinute de gu-
vernele liberale. Dar aceastã susþinere guvernamentalã nu presupune nici pro-
tecþia, nici imixtiunea, ci garantarea drepturilor individuale, în contextul limitã-
rilor pe care aceste libertãþi individuale le incumbã la adresa guvernãrii liberale.
Deoarece istoria nu poate avea niciun fel de plan atotcuprinzãtor, nici buna gu-
vernare nu va pregãti niciun fel de intruziuni în sfera de libertate a individului ºi
niciun fel de dominaþie legitimatã pe un asemenea plan. „Buna guvernare“ se do-
vedeºte consonantã cu o guvernare liberalã, cosmopolitã ºi cu trãsãturi republi-
cane: importanþa unui activism politic care pare a se corela mai strâns cu civis-
mul ºi importanþa societãþii civile decât cu individualismul liberal. Aceastã con-
cluzie pare a contrazice ipoteza. Totuºi sã nu minimalizãm conþinutul liberal al
ideii lui Walzer despre individzii care trãiesc în contexte care îi conecteazã cu
ceilalþi, libertatea lor neconstând în separarea de ceilalþi, ci în posibilitatea de
a-ºi manifesta opþiunile ºi drepturile în sferele libertãþilor lor garantate în relaþie
sau în opoziþie cu ceilalþi (tot o relaþie) sau conþinutul liberal al guvernãrii ca
expedient necesar de la Berlin în pofida tensiunilor dintre libertatea negativã ºi
cea pozitivã. Acest liberalism al limitãrii imixtiunilor (celorlalþi sau a guvernu-
lui, a organizaþiilor internaþionale, transstatale, împotriva actorului naþional) ºi al
individualismului ca libertate de a alege, este un liberalism al participãrii active,
ce se aflã situatã ºi în miezul ideii de governance ca recuperare a ideilor liberale
despre „buna guvernare“.

Chiar dacã din „lemnul strâmb al umanitãþii nu a ieºit niciodatã ceva drept“30
ºi deºi þelurile umane sunt diverse, incomensurabile ºi poate chiar contradictorii
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unele cu altele, participarea activã a individului cetãþean este expresia dezirabilã
ºi poate chiar idealã a libertãþii democratice, ºi a liberalismului cosmopolitic al
secolului XXI, fãrã de care structurile, principiile ºi valorile democratice, liber-
tatea, egalitatea ºi garantarea drepturilor, rãmân simple structuri: uscate ºi fãrã
de viaþã. Pentru individ ºi pentru societatea guvernatã, pentru naþiuni ºi pentru
lumea relaþiilor internaþionale, libertatea nu este decât o ºansã de a fi mai bine,
cum spunea Albert Camus. Sau, altfel spus, libertatea existã în mãsura în care
este exercitatã, iar liberalismul ºi guvernarea liberalã se legitimeazã deopotrivã
prin aceasta.
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