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Abstract. This chapter briefly examines two of the very considerable
attractions that non-domination possesses, when considered as a political
ideal. These are that the ideal is distinctively egalitarian and communitarian:
it supports the French connection between liberté on the one hand, and
égalité and fraternité on the other. It considers these attractions before
moving on to look at the institutional ramifications of liberty as non-
domination.
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Republicanismul poate fi apreciat ca o formã distinctã de tradiþiile mai recente
de gândire liberalã a ideii de dominaþie, nu de interferenþã1, ca antonim al liber-
tãþii, dat fiind cã libertatea se poate contura conceptual ca non-dominaþie. Am ur-
mãrit anterior, într-un mod destul de abstract, capacitatea non-dominaþiei de a
servi ca ideal pentru orientarea sistemului politic. Am argumentat cã este o va-
loare umanã importantã, cã este ceva ce ar trebui sã preocupe societatea ºi guver-
narea societãþii deopotrivã2, ºi cã în mod natural aceasta serveºte ca þel de urmã-
rit ºi nu ca o (simplã) constrângere de onorat.
În continuare, vom aborda pe scurt douã puncte de atracþie pe care le presu-

pune non-dominaþia, atunci când este consideratã ca ideal politic. Acestea sunt
reprezentate de faptul cã acest ideal este în mod pregnant egalitar ºi comuni-
tarist: acest ideal sprijinã conexiunea francezã dintre libertate, pe de o parte, ºi
egalitate ºi fraternitate pe de alta. Astfel, va fi util sã considerãm aceste puncte
forte înainte de a trece la investigarea consecinþelor instituþionale ale perspec-
tivei în care libertatea este vãzutã ca non-dominaþie.
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Recunoaºterea acestor puncte de atracþie poate conduce ºi cititorii mai scep-
tici sã ia mai în serios discuþia despre consecinþele instituþionale ale perspectivei
alese. Iar identificarea acestor puncte de atracþie ale temei non-dominaþiei va în-
lesni discuþia, oferindu-ne posibilitatea de a ne baza pe anumite observaþii, care
altfel ar fi trebuit abordate din alte perspective.

I. Un ideal egalitar

Presupunerea inclusivistã cã fiecare trebuie sã conteze ca unul ºi nu mai mult
decât atât — presupunere care marcheazã republicanismul explorat aici ºi dife-
renþiat de varietãþile premoderne ale acestuia — deja conþine un fel de anga-
jament egalitar: înseamnã cã societatea, ºi guvernarea acesteia, trebuie sã trateze
oamenii ca pe egali. Dar a trata oamenii ca egali nu implicã în mod necesar ºi un
tratament egal: nu implicã în mod necesar, spre exemplu, cã fiecare va primi o
parte egalã din ceea ce guvernarea considerã „bun“ ºi încearcã sã asigure3.
Sã presupunem cã ne gândim cã fie bunãstarea, fie utilitatea sunt þelul socie-

tãþii ºi al guvernãrii acesteia. Utilitaristul va spune cã fiecare este tratat ca egal
în mãsura în care nimeni nu este favorizat în decizia politicã despre estimarea
utilitãþii — fie aceasta în privinþa creºterii resurselor, fie în ceea ce priveºte viaþa
unei persoane sau a alteia; resursele vor fi mereu alocate atunci când vor aduce
beneficiile cele mai mari în maximizarea generalã a utilitãþii. Numai cã alocarea
utilitãþii apãratã de utilitarist se poate foarte bine dovedi cât se poate de inegali-
tarã (inechitabilã); poate fi ºi numai faptul cã, spre exemplu, unii oameni sunt
foarte greu de mulþumit ºi astfel sunt în mod sistematic ignoraþi în procesul de
alocare politicã a resurselor de creºtere a utilitãþii.
Libertatea ca non-interferenþã este inechitabilã în acelaºi fel ca ºi în cazul uti-

litãþii. Oamenii diferã unul de altul cel puþin sub douã aspecte care sunt relevante
pentru maximizarea non-interferenþei. Este mai probabil ca unii sã suporte imix-
tiunea altora în absenþa unor limitãri legale. Unii sunt mai periculoºi decât alþii,
alþii mai vulnerabili. Aceasta înseamnã cã modalitatea prin care un regim legal
poate maximiza în general non-imixtiunea ar putea fi aceea de a-ºi concentra
eforturile de limitare asupra celor care sunt cei mai probabili sã interfereze, ºi sã-
ºi concentreze ºi eforturile protectoare asupra acelora care sunt cei mai puþin
predispuºi la interferenþe. Astfel, non-imixtiunea ar fi maximizatã sub un regim
care le ia libertatea, înþeleasã ca non-imixtiune, acelora care cel mai probabil ar
putea fi ofensivi în acest sens — sã spunem, prin internarea acestora — ºi prin
aceasta eºueazã sã investeascã resursele în protecþia acelora care ar putea fi, cel
mai probabil, victime.
Caracterul inechitabil al utilitãþii ºi non-imixtiunii le face relativ neatrãgã-

toare ca þeluri politice, din moment ce se aflã în contradicþie cu ideea cã fiecare
trebuie sã conteze ca unul ºi nu mai mult decât atât. Aspectul este înþeles implict
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de adepþii libertãþii ca non-imixtiune, care insistã cã þelul nu este atât libertatea
ca atare, cât libertatea egalã4. Nu existã nicio modalitate de a maximiza posibili-
tatea tuturor de a se bucura de libertatea egalã, în mod logic, fãrã a distribui li-
bertatea în egalã mãsurã, ºi aceastã apreciere are ca efect transformarea non-imix-
tiunii într-un þel egalitar.
Spre deosebire de libertate ca non-imixtiune, ºi de utilitate, libertatea ca non-

dominaþie dovedeºte un caracter egalitar semnificativ. O argumentare rapidã ara-
tã, spre exemplu, de ce este extrem de improbabil sã se maximizeze libertatea ca
non-dominaþie printr-un aranjament cum ar fi internarea selectivã sau protecþia
selectivã. Guvernul care nu se descurcã în ceea ce îi priveºte pe cei deosebit de
periculoºi ºi pe cei deosebit de vulnerabili poate sã se descurce destul de bine cu
ceilalþi, în ceea ce priveºte non-imixtiunea ºi aºteptãrile de non-in; în timp ce are
puterea de a interveni asupra lor, cum am arãtat cu privire la tratamentul deza-
vantajaþilor, poate fi improbabil sã intervinã în acel mod. Acesta este, în prin-
cipal, motivul pentru care aranjamentul este improbabil sã maximizeze aºtep-
tãrile de non-imixtiune. Dar lucrurile stau foarte diferit din punctul de vedere al
libertãþii ca non-dominaþie.
Presupun cã mãsurile de tipul internãrii selective ºi protecþiei selective sunt

menite sã reprezinte un exerciþiu arbitrar de putere din partea guvernului sau a
majoritãþii care constituie principala grijã a guvernului. Aceste mãsuri sunt atât
de revoltãtoare, încât nici un fel de circumstanþe constrângãtoare nu le pot face
altceva decât niºte acte arbitrare ale voinþei de guvernare: acestea eºueazã sã ur-
mãreascã interesele ºi ideile care sunt împãrtãºite, nu numai de cãtre beneficiari,
ci ºi de cãtre cei pe care aceste acte îi afecteazã. ªi atunci, o guvernare catastro-
falã din perspectiva non-dominaþiei pentru cei afectaþi — cei periculoºi ºi cei
vulnerabili — în acelaºi timp, deºi situatã dincolo de probabilitãþile unei imixtiuni
reale, nu performeazã deloc nici în ceea ce îi priveºte pe ceilalþi indivizi din so-
cietate.
Prin modul în care îi trateazã pe cei periculoºi ºi pe cei vulnerabili, guver-

narea se instituie — sau majoritatea — ca un agent colectiv care are capacitatea
de a interfera arbitrar în treburile oricãrui individ. Se instituie ca prezenþã domi-
nantã ce reduce dramatic libertatea ca non-dominaþie pentru toþi membrii socie-
tãþii. Abuzul public de imperium, implicit într-o asemenea iniþiativã, dãuneazã
mai grav perspectivei non-dominaþiei decât abuzul privat de dominium pe care
este desemnat sã îl reducã. Este greu de crezut cã diferenþele pozitive introduse
prin mãsurile selective de internare sau protecþie pot fi suficiente sã compenseze
pierderile datorate susþinerii libertãþii ca non-dominaþie pentru ceilalþi.
Acest argument este important, din moment ce iniþiativele plauzibile prin care

distribuirea non-dominaþiei poate deveni inechitabilã sunt foarte probabil sã re-
prezinte acte de dominaþie ale guvernãrii. Totuºi, una este sã se arumenteze cã
dacã acestea sunt în sine acte de dominaþie, aºa cum pot fi, foarte clar, este foarte
probabil cã nici un fel de iniþiative anti-egalitate nu vor fi de naturã sã maximi-
zeze non-dominaþia generalã. O întrebare mai interesantã poate fi dacã maximi-
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zarea non-dominaþiei sprijinã o distribuþie mai egalitarã a acesteia, chiar dacã
ceea ce se întreprinde, inclusiv iniþiativele anti-egalitariste, sunt toate non-domi-
nante. Ce se întâmplã dacã iniþiativele anti-egalitariste constau, ca exemplu, toc-
mai în permiterea necompensãrii diferenþelor naturale în ceea ce priveºte resur-
sele? Ar putea aceste iniþiative — spre exemplu, unele non-dominante sau anti-
egalitariste, aºa cum sunt concepute ele sã fie — sã serveascã creºterii generale
a nivelului de non-dominaþie în societate?
În continuare, va trebui sã investigãm douã idei. Prima se referã la iniþiativele

care urmãresc sã confere unora o non-dominaþie mai accentuatã decât altora, iar
cea de-a doua la iniþiativele care urmãresc sã asigure unora un domeniu mai ex-
tins de non-dominaþie decât altora: ele fie înzestreazã, fie priveazã unii oameni
în raport cu domeniul sau uºurinþa unei alegeri „nedominate“5. Prima întrebare
este dacã ar putea fi posibil sã se promoveze o non-dominaþie generalã îngã-
duind unor oameni o non-dominaþie mai intensã decât pentru alþii. Cea de-a doua
este dacã ar putea fi posibil sã se realizeze acest lucru permiþând unora sã se bu-
cure la modul extensiv de o alegere nedominatã: permiþându-le sã se bucure de
o alegere nedominatã în privinþa unui numãr mai mare de subiecte sau în împre-
jurãri ce implicã mai puþine costuri; permiþându-le pânã la urmã sã o ducã mai
bine din punct de vedere material decât alþii.
Voi argumenta cã un regim republican care cautã sã maximizeze non-domi-

naþia trebuie sã evite ºi iniþiativele care permit inegalitatea în raport cu intensi-
tatea non-dominaþiei, dar aceastã exigenþã nu se aplicã ºi în privinþa îngãduirii
unei extinderi a non-dominaþiei, ceea ce ar avea ca efect pãstrarea inegalitãþii re-
surselor materiale. Fãrã a îmbrãþiºa neapãrat ºi un egalitarism material, conse-
cinþele republicanismului trebuie sã vinã în sprijinul unui egalitarism structural.
Se pot identifica multe motive pentru care republicanismul trebuie sã urmã-
reascã reducerea inegalitãþilor materiale, desigur, dupã cum se va vedea în conti-
nuare; dar conexiunea cu egalitarismul material nu este aºa de strânsã — ºi nici
independentã de contingenþele empirice — cum este conexiunea cu egalitaris-
mul structural.

Egalitarismul structural

Consideraþia principalã care mã conduce în poziþia de a apãra egalitarismul
structural este aceea cã intensitatea libertãþii ca non-dominaþie de care se poate
bucura o persoanã într-o societate este dependentã de puterile altor persoane,
precum ºi de propriile puteri. Sã luãm situaþia în care puterile unei persoane in-
clud toþi acei factori care sunt capabili sã afecteze þesãtura politicã, legalã, finan-
ciarã ºi socialã. Intensitatea înregistratã de libertatea cuiva ca non-dominaþie —
sau, dacã vreþi, nivelul lor de protecþie — nu este doar o variabilã dependentã de
puterile care abiliteazã o persoanã sã reziste sau sã pareze imixtiunea arbitrarã
din partea altora. Aceasta depinde ºi de puterile ce stau la dispoziþia acestor alte
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persoane, cãci, dupã natura ºi mãrimea puterilor altora, vor varia ºi propriile lor
puteri de rezistenþã ºi apãrare. În þara orbilor, cel cu un ochi este rege. Ideea este
cã scorul absolut înregistrat de o persoanã (beneficiile de care se bucurã) în re-
laþie cu intensitatea non-dominaþiei depinde de scorul relativ în ceea ce priveºte
puterile sale: depinde de raportul de forþe din societate ca întreg.
Faptul cã libertatea fiecãrei persoane, vãzutã ca non-dominaþie, este funcþie

de puterile sale relative are un impact imediat asupra posibilitãþii de creºtere a
intensitãþii non-dominaþiei, în general, introducând o mai mare inegalitate în dis-
tribuirea sa. Orice iniþiativã anti-egalitate va determina o diminuare a egalitãþii
pentru cel puþin douã pãrþi în intensitatea non-dominaþiei lor. Acest lucru se va
produce fie prin sporirea puterilor persoanelor avantajate, fie prin diminuarea
puterilor celeilalte pãrþi a societãþii sau prin ambele deodatã: în orice caz, va
înrãutãþi orientarea raportului de forþe din societate în defavoarea pãrþii dezavan-
tajate. Dar dacã se intenþioneazã o iniþiativã care sã creascã intensitatea generalã
a non-dominaþiei, cu aceeaºi creºtere marginalã prin care creºte ºi intensitatea
non-dominaþiei pãrþii favorizate, atunci iniþiativa este prost proiectatã. Apreciem
astfel deoarece variaþia raportului de putere care duce la creºterea intensitãþii
absolute a non-dominaþiei pentru partea favorizatã cu intervalulA („A“ de la „avan-
taj“) va servi totodatã pentru a scãdea intensitatea non-dominaþiei pentru persoana
dezavantajatã, în termeni absoluþi, cu intervalul D („D“, de la „dezavantaj“). In-
tensitatea absolutã a non-dominaþiei pentru partea mai slabã este dependentã de
puterile sale relative, iar iniþiativa anti-egalitarã cu siguranþã va înrãutãþi situaþia.
Aºadar, o iniþiativã anti-egalitarã poate reuºi sã maximizeze intensitatea aº-

teptatã a non-dominaþiei, numai dacã marginea sau marginile de creºtere a non-
dominaþiei aºteptate pentru cei avantajaþi compenseazã marginile prin care
aceasta descreºte non-dominaþia aºteptatã de dezavantajaþi. Dar nu existã niciun
motiv sã credem cã marginile A vor fi mai mari decât marginile D. Nu existã
niciun motiv sã gândim cã cei care benficiazã, în termeni absoluþi, de o iniþiativã
anti-egalitarã se vor bucura de o creºtere a non-dominaþiei care compenseazã
pentru pierderile celor care suferã în termeni absoluþi în urma acelei iniþiative.
Aceastã observaþie reprezintã deja o lecþie relevantã. Înseamnã cã, în even-

tualitatea improbabilã în care am porni de la o bazã egalitarã în virtutea cãreia
orice membru al societãþii se bucurã de o aceeaºi intensitate a non-dominaþiei,
va avea prea puþin sens, sau deloc, sã ne gândim sã recurgem la iniþiative anti-
egalitare pentru a creºte intensitatea generalã a non-dominaþiei care este resim-
þitã în societate. Sunt ºanse mult mai mari ca o asemenea mãsurã sã reducã inten-
sitatea generalã a non-dominaþiei în acelaºi timp în care ar determina ºi ca distri-
buirea acesteia sã fie mai puþin egalitarã.
Dar ce se întâmplã dacã se porneºte, aºa cum este ºi mult mai plauzibil sã pre-

supunem, de la o bazã inegalitarã? Ar mai rãmâne vreun motiv sã gândim cã po-
liticile anti-egalitare pot avea totuºi drept consecinþã creºterea intensitãþii gene-
rale a non-dominaþiei? Nu, nu ar mai exista niciun motiv sã credem acest lucru.
Dimpotrivã, existã toate motivele sã credem cã în general orice intervenþie anti-
egalitarã va fi inferioarã faþã de una pro-egalitate. Aici sunt animat de o conside-
raþie adiþionalã faþã de aceea cã intensitatea absolutã a non-dominaþiei de care se
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bucurã o persoanã este în funcþie de puterile sale relative ºi anume: capacitatea
raportului de forþe al unei persoane de a produce o intensitate a non-dominaþiei
este influenþatã de diminuarea productivitãþii marginale.
Acolo unde cineva nu beneficiazã de un raport puternic de forþe în favoarea

sa, orice îmbunãtãþire a poziþiei sale va necesita o creºtere a intensitãþii non-do-
minaþiei, de o mãrime comparativã cu slãbiciunea forþelor pe care le posedã. În
cazul în care acest ansamblu personal de forþe este bun din start, orice îmbunãtã-
þire a situaþiei va determina o creºtere comparativ micã în ceea ce priveºte inten-
sitatea non-dominaþiei pentru acea persoanã. Mai general, pe mãsurã ce se îmbu-
nãtãþeºte acest raport de forþe despre care discutãm, raportul de forþe va descreºte
odatã cu intensitatea; altfel spus, va fi nevoie de o îmbunãtãþire din ce în ce mai
mare a raportului de forþe pentru a produce o aceeaºi creºtere a non-dominaþiei.
Îmbunãtãþirile în privinþa raportului de forþe sunt subiect al scãderii productivi-
tãþii marginale cu privire la non-dominaþia pe care o îngãduie.
Sã ne imaginãm cã avem de-a face doar cu doi indivizi, A ºi B. Sã presupu-

nem cã A este suficient de bine dotat cu resurse pentru a fi în general capabil sã
reziste la interferenþe din partea lui B sau sã-l împiedice pe B sã interfereze. Sã
presupunem, cu alte cuvinte, cãA se bucurã de o intensitate înaltã a non-domina-
þiei în societatea constituitã numai din A ºi B, nefiind subiect al niciunei interfe-
renþe dupã bunul plac din partea lui B ºi fãrã teama de pedeapsã din partea
acestui B. În acest caz, nu va fi cine ºtie ce beneficiu, pentru non-dominaþia de
care se va bucura A sã i se creascã ºi mai mult puterile, de fapt, ar putea fi fãrã
efect: A poate fi în situaþia în care surplusul de puteri ar avea o productivitate
marginalã zero6. Creºterile pot fi mai mult sau mai puþin redundante, oferind
pentru A niºte puteri care nu sunt tocmai necesare pentru scopul non-dominaþiei.
Cazul este diferit de cel în care astfel de creºteri ar fi realizat ceva, dacã A ar fi
fost comparativ ceva mai lipsit de puteri ºi în general incapabil sã reziste în faþa
interferenþelor lui B sau sã îl împiedice sã interfereze. Într-o asemenea situaþie,
valoarea creºterilor puterii individuale ar fi fost mult mai mari.
Faptul cã îmbunãtãþirile privind raportul de forþe de care beneficiazã o per-

soanã sunt subiect al scãderii productivitãþii marginale în relaþie cu intensitatea
non-dominaþiei înseamnã cã, dacã se porneºte de la o bazã inegalitarã, atunci
nicio iniþiativã anti-egalitarã nu poate spera sã aibã o influenþã la fel de mare în
ceea ce priveºte non-dominaþia generalã din societate, cum ar avea o iniþiativã
corespunzãtoare, pro-egalitarã. Orice intervenþie anti-egalitarã trebuie sã creascã
diferenþa în intensitãþile non-dominaþiei resimþite de cel puþin doi indivizi.
Aceasta implicã ºi faptul cã trebuie sã îmbunãtãþeascã procentul de putere pentru
individul care stã mai bine, în loc sã-l îmbunãtãþeascã pe-al celui care stã mai
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rãu. Din moment ce relaþia dintre procentul de putere ºi intensitatea non-domi-
naþiei este subiect al scãderii productivitãþii marginale, intervenþia anti-egalitarã
trebuie sã fie de aºteptat ca sã fie mai puþin productivã ca cealaltã, care ar fi îm-
bunãtãþit situaþia individului care stãtea mai rãu7. Intervenþia anti-egalitarã
presupune o extindere a puterii ce conferã resurse, desemnatã sã creascã intensi-
tatea generalã a non-dominaþiei ºi pare cã aceste resurse ar fi fost mai eficient
cheltuite cu individul dezavantajat decât cu cel avantajat.
Sã gândim tentativele de a îmbunãtãþi intensitatea generalã a non-dominaþiei

ca trepte ale unei scãri. Fiecare treaptã în sus va avea ºi un efect negativ ºi unul
pozitiv, dacã implicã înrãutãþirea puterii cuiva, în timp ce creºte intensitatea non-
dominaþiei pentru o persoanã sau alta, cu preþul descreºterii acestei intensitãþi
pentru altul. Ne putem gândi la acest efect negativ ca la o cãdere a scãrii mai jos
cu o anumitã cotã (margine) pentru fiecare pas fãcut în sus. Efectul fiecãrei ten-
tative de acest fel de a îmbunãtãþi intensitatea generalã non-dominaþiei poate fi
reprezentatã atunci ca o schimbare netã în altitudine ca rezultat al urcãrii unei
trepte, în timp ce scara întreagã coboarã. Ceea ce am susþinut este cã schimbarea
netã în altitudine care se atinge prin orice iniþiativã anti-egalitarã este menitã sã
fie mai puþin beneficã decât schimbarea care ar fi fost atinsã printr-o mãsurã pro-
egalitarã, echivalentã. Mãsura cea mai promiþãtoare (pasul cel mai util în direcþia
unei mai bune aproximãri a non-dominaþiei absolute) este întotdeauna aceea
orientatã înspre o mai mare egalitate.
Argumentele noastre aratã cã maximizarea non-dominaþiei este puþin pro-

babil sã solicite îndepãrtarea de egalitatea în intensitatea non-dominaþiei; cãci în
ceea ce priveºte egalitatea, ca ºi în alte privinþe, existã un contrast puternic între
valoarea reprezentatã de libertate ca non-dominaþie ºi valoarea libertãþii ca non-in-
terferenþã. În practicã, scopul pe care ni-l propunem atunci când îmbrãþiºãm idealul
republican al libertãþii este promovarea unei non-dominaþii de egalã intensitate în
societate. Presupunerea generalã este cã non-dominaþia nu se poate urma dacã nu
existã o creºtere a egalitãþii prin care se realizeazã ºi intensitatea non-dominaþiei.
Afirmând acest aspect egalitar al libertãþii ca non-dominaþie, luãm încã o datã

legãtura cu o lungã tradiþie republicanã. Cãci, în timp ce acea tradiþie era cu sigu-
ranþã elitistã în întruparea sa premodernã, restrângându-ºi preocupãrile la bãr-
baþii obiºnuiþi, posesori ai unei proprietãþi, afirma totuºi importanþa egalitãþii în-
tre cetãþenii sãi, încã din cele mai timpurii începuturi8. Egalitatea cãutatã recla-
ma o egalitate în faþa legii ºi a oricãror instrumente disponibile pentru afirmarea
libertãþii oamenilor ca non-dominaþie; nu presupunea egalitate materialã. Dar
gânditorii republicani erau pregãtiþi sã argumenteze cã ar putea fi necesar sã se
restricþioneze averea celor foarte bogaþi ºi puternici pentru a se asigura o egali-
tate a libertãþii pentru toþi; ar putea fi necesar sã se instaureze restricþii severe
asupra nivelurilor de afluenþã somptuoasã ºi luxoasã9. Devotamentul lor pentru
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libertatea egalitarã nu era o poziþie lipsitã de semnificaþie; aceasta era chiar în
inima sistemului lor de valori.
Unii nu pot fi convinºi cã legãtura dintre non-dominaþie, în general, ºi non-

dominaþia de o intensitate egalã pentru toþi cetãþenii din societate este atât de
strânsã precum o consider eu. Dacã aceºtia vor fi serioºi în apartenenþa lor la tra-
diþia republicanã, atunci — ºi mai exact, faþã de ideea cã fiecare trebuie sã con-
teze în mod egal, doar ca unul ºi nu mai mult — asemenea gânditori vor avea
mai multe în comun cu libertatea ca non-dominaþie, la fel de mult cât are Rawls,
ºi cât au mulþi alþi liberali cu libertatea ca non-interferenþã. Aceºtia vor trebui sã
facã din libertatea egalitarã — mai precis, din libertatea egal de intensã —
preocuparea lor centralã. În ceea ce mã priveºte, nu cred cã aceastã mutare este
necesarã, dat fiind caracterul deja egalitar al valorii fundamentale, ºi astfel voi
continua sã consider non-dominaþia ca þel al societãþii ºi al guvernãrii acesteia.
Dar nu am nici o obiecþie majorã dacã alþii ar dori sã stabileascã þelul explicit,
ca non-dominaþie egal de intensã.

Egalitarismul material

Dar dacã proiectul maximizãrii libertãþii ca non-dominaþie este devotat egali-
zãrii intensitãþii cu care se pot bucura oamenii de aceastã libertate, sau mãcar dacã
este devotat evitãrii oricãror iniþiative anti-egalitate, care sunt implicaþiile pentru
egalitate în ceea ce priveºte alegerile nedominate ale oamenilor? Ar însemna
aceasta cã oricând este mereu mai bine pentru non-dominaþia generalã dat fiind
cã oamenii diferã în ce priveºte paleta sau gradul de dificultate al alegerilor care
le sunt disponibile — diferind în ceea ce priveºte disponibilitatea resurselor ma-
teriale — sã se impunã exigenþa egalitãþii? Mai exact, aceasta înseamnã cã dacã
un stat are de ales între a îngãdui o anumitã inegalitate în contextul susþinerii
principiului alegerii nedominate ºi a impune o asemena egalitate trebuie mereu
sã aleagã calea egalitãþii? Nu, nu înseamnã aceasta. Se poate totuºi ca nivelul ge-
neral al non-dominaþiei în societate sã fie maximizat atunci când unii se bucurã
în mai mare mãsurã de alegeri nedominate decât alþii, sã spunem, pentru cã
aceºtia muncesc mai mult ºi au mai multe resurse. Voi examina în altã parte10
modalitãþile prin care promovarea libertãþii ca non-dominaþie poate sã solicite
ca, în fapt, sã fie necesarã ºi reducerea inegalitãþilor materiale. Dar ce trebuie re-
þinut aici este cã, dacã existã vreo conexiune între maximizarea non-dominaþiei
ºi asigurarea egalitãþii materiale, aceea nu e tipul de conexiune strânsã care leagã
proiectul consecinþelor republicanismului de egalitatea structuralã — aceasta nu
se obþine în niciuna dintre lumile posibile.
Presupunem cã statul care egalizeazã posesiunile oamenilor o face de o ma-

nierã non-dominantã. Iar un asemenea stat va trebui sã impunã niºte limite legale
pentru creºterea posesiunilor celor bogaþi ºi, ca urmare, sã limiteze anvergura
alegerilor nedominate care le sunt disponibile. Dar acest lucru înseamnã cã orice
creºtere în anvergura alegerilor nedominate pe care statul o obþine pentru cei mai
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puþin bogaþi este subiect ale regulilor de limitare, ºi chiar ar putea fi limitatã prea
sever prin impoziþiile intervenþiilor legale asupra celor mai bogaþi. Nu existã
niciun motiv sã credem cã prin egalizarea posesiunilor, prin egalizarea anvergu-
rii domeniului alegerilor nedominate, statul s-ar putea aºtepta chiar sã maximi-
zeze nivelul general al non-dominaþiei din societate; chiar presupunând cã iniþia-
tivele egalizatoare ale acestuia nu ar avea un caracter dominant — ºi aceasta, de-
sigur, este ceva destul de controversat — aceste iniþiative pot avea foarte bine
efectul de a impune mai multe limite decât ar elimina.
Diferenþa dintre situaþia de aici ºi situaþia privind intensitatea non-dominaþiei

este interesantã. Anvergura alegerilor nedominate ale oamenilor poate fi o func-
þie corelatã nu numai cu posesiunile proprii, ci ºi cu ale altora: datoritã efectului
interactiv al posesiunilor cu cererea ºi cu preþurile ºi astfel cu costurile alegerilor.
Interacþiunea face posibilã o paralelã cu afirmaþia cã intensitatea non-dominaþiei
resimþite de oameni nu este o funcþie dependentã numai de propriile puteri ale
oamenilor, ci ºi de puterile altora. Dar paralela se opreºte într-un punct crucial.
ªi anume, acolo unde procentul caracteristic pentru puterile de care se bucurã o
persoanã este subiect al diminuãrii productivitãþii marginale în ce priveºte
efectul sãu asupra intensitãþii non-dominaþiei, nimic similar nu se susþine ca rela-
þie între procentul caracteristic pentru puterile de care se bucurã o persoanã ºi an-
vergura alegerilor nedominate.
Banii care mi-ar înlesni mie realizarea unor lucruri, aºa sãrac cum sunt, îþi vor

înlesni ºi þie realizarea (exact a) aceloraºi lucruri. Utilitatea derivatã a banilor ar
putea diminua cu bogãþia, dar capacitatea de a cumpãra lucruri ºi aºadar capaci-
tatea de a extinde alegerile nedominate, nu. Astfel, nu existã nicio raþiune sã gân-
dim cã pentru orice suplimentare a alegerii pentru cei care sunt deja înstãriþi ºi
care au deja o anvergurã semnificativã a domeniului alegerilor, statul va fi reali-
zat ceva ºi pentru a se asigura cã suplimentarea alegerii i-a influenþat favorabil
pe cei mai puþin înstãriþi. Orice resurse ºi orice alegeri, pe care statul le oferã
celor mai puþin înstãriþi, statul trebuie sã le ia de la cei înstãriþi, ºi nu se va realiza
cu necesitate un avantaj, din punctul de vedere al maximizãrii anvergurii alegerii
generale nedominate, prin acel transfer. Dimpotrivã, ne putem imagina multe
situaþii în care s-ar înregistra de fapt o pierdere: situaþii în care, deºi statul rãmâ-
ne non-dominant, tentativa de a impune egalitatea implicã niºte costuri care re-
duc cuantumul total al alegerii nedominate.
Avantajul este clar. În timp ce proiectul republican de promovare a libertãþii

generale ca non-dominaþiei implicã intensificarea egalã a libertãþii ca non-domi-
naþie, acesta nu implicã în mod necesar extinderea egalã a alegerii nedominate.
În timp ce proiectul este devotat egalitarianismului structural, dupã cum formu-
lez eu, ºi în timp ce proiectul are realizãri în aceastã privinþã, acesta nu este în
mod esenþial devotat ºi vreunui fel de egalitarism material. Ar putea situaþii care
cer instituirea anumitor egalitãþi materiale — voi dezvolta tema în partea a doua
a cãrþii — dar aceastã instituire de egalitãþi materiale depinde mai mult de con-
tingenþele empirice decât cazul stabilirii egalitãþii structurale (cazul stabilirii
egalitãþii în intensitatea cu care se bucurã oamenii de libertate, înþeleasã ca non-
dominaþie).
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Egalitatea ºi copiii

O ultimã investigaþie. Este bine sã se argumenteze cã promovarea intensitãþii
non-dominaþiei va conduce spre egalizarea acestei intensitãþi, atunci când consi-
derãm indivizii adulþi ºi competenþi. Dar cât se mai susþine idealul, dacã îl extin-
dem pentru a susþine tratamentul copiilor ca membri egali ai societãþii? Cred cã
este important sã realizãm cã copiii, ºi probabil ºi alte categorii de oameni, sunt
într-o poziþie specialã în privinþa relaþiei lor cu statul ºi societatea. Copiii nu pot
primi aceleaºi oportunitãþi ca ºi adulþii, dacã este sã fie înzestraþi atunci când vor
deveni adulþi cu oportunitatea de a se bucura de felul de non-dominaþie conferit
de republicã: ei trebuie sã treacã prin tipurile de disciplinã inerente, cum ºtie
orice pãrinte, pentru formarea educaþiei ºi dezvoltãrii lor. Dar cum sã fie atunci
trataþi copiii într-un regim care promoveazã libertatea ca non-dominaþie? Ar tre-
bui ei reduºi la a trãi la mila gardienilor ºi profesorilor lor?
În niciun caz. Punctul de vedere republican ar sugera cã copiii trebuie sã se

bucure de intensitatea standard a non-dominaþiei, în sensul de a fi protejaþi la fel
de mult ca oricine altcineva împotriva puterii arbitrare. Disciplinele educaþiei ºi
creºterii copilului vor reduce zonele de alegere care sunt deschise copiilor, dar
asemenea reduceri în domeniul alegerilor nedominate, necesare aºa cum sunt, nu
vor legitima vreun compromis în intensitatea realizatã în privinþa non-dominãrii
copiilor.
În timp ce legea conferã pãrinþilor ºi educatorilor puteri speciale asupra co-

piilor, aceasta dã ºi autoritãþilor puteri asupra adulþilor obiºnuiþi, iar disciplina nu
va da acestora vreun drept la interferenþã arbitrarã. Pãrinþii ºi educatorii vor fi de
asemenea subiecþii unor constrângeri de disciplinare, ºi vor fi expuºi unor posi-
bilitãþi de sancþionare, astfel cã, la modul ideal, se asigurã douã lucruri: primul,
cã vor cãuta sã îndeplineascã interesele relevante ale copiilor, ºi, al doilea, cã vor
cãuta sã promoveze acele interese prin metode non-idiosincretice. Cu alte cu-
vinte, pãrinþii ºi educatorii vor fi împuterniciþi sã realizeze o interferenþã conside-
rabilã în vieþile copiilor, dar imixtiunea va fi desemnatã sã urmeze interesele co-
piilor în acord cu idealurile standard ºi nu sã se constituie ca o formã de dominaþie.

II. Un ideal comunitar

În teoria politicã contemporanã, liberalismul ºi comunitarismul sunt adesea
prezentate ca principalele abordãri alternative existente. Liberalismul eviden-
þiazã importanþa libertãþii individuale — libertatea ca noninterferenþã —, pe când
comunitarismul insistã asupra importanþei egale, sau poate chiar mai mari, a
apartenenþei la comunitate. Liberalismul urmãreºte realizarea unui stat care va
face abstracþie de afilierile diverse, comune ºi culturale, ale oamenilor — un stat
care va fi neutru faþã de astfel de angajamente — ºi se va comporta echitabil cu
toþi indivizii. Comunitarismul, cel puþin în unele dintre versiunile sale, urmãreºte
realizarea unui stat care sã fie grefat îndeaproape în modul de viaþã al comu-
nitãþii, cu orice costuri legate de neutralitate, justificate deoarece aceastã apro-
piere va genera angajamentul ºi devotamentul cetãþenilor sãi.
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În capitolul precedent am vãzut cã prin dezideratul unui stat neutru — o limi-
tare ce nu este neapãrat legatã de vreo concepþie despre bine — republicanismul
se asociazã cu liberalismul împotriva comunitarismului. Dar caracteristica de
non-dominaþie pe care vreau sã o evidenþiez acum presupune cã existã încã o pu-
ternicã speranþã sã se atragã ºi comunitariºtii în proiectul republican. Într-un cu-
vânt, caracteristica este cã libertatea ca non-dominaþie reprezintã în mod inerent
un ideal comunitarist. Comunitariºtii se concentreazã asupra bunurilor comu-
nitare, subînþelegând cã astfel de idealuri sunt invariabil corelate cu niºte con-
cepþii particulare, sectare, privind modul în care ar trebui sã trãiascã oamenii.
Astfel, eu argumentez aici cã libertatea ca non-dominaþie este tocmai acel fel de
ideal comunitarist care ar trebui sã le surâdã acestora, odatã cu respingerea pre-
supunerii cã aceasta ar trebui sã eºueze pe motivul neutralitãþii; dupã cum am
argumentat deja, acesta rãmâne un tip de bun pe care este de aºteptat cã oricine
l-ar dori ºi aprecia, sau aproape oricine într-o societate pluralistã.
Un bun va fi un ideal comunitar, în sensul pe care îl dau eu termenului, în mã-

sura în care prezintã douã caracteristici: este un bun social ºi un bun comun. Un
bun va fi social în mãsura în care realizarea sa presupune existenþa unui numãr
de oameni care prezintã atitudini intenþionale ºi probabil activitãþi intenþionale11;
ca logicã, asemãnãtor solidaritãþii ºi statusului, dependent de dispoziþiile interac-
tive ale oamenilor12. Un bun va fi comun în mãsura în care nu poate fi sporit (sau
diminuat) pentru niciun membru al grupului relevant fãrã a fi în acelaºi timp
sporit (sau diminuat) pentru ceilalþi membri ai grupului: are un fel de caracte-
risticã non-exclusivã pe care economiºtii o asociazã bunurilor de felul aerului
curat ºi apãrãrii naþionale. Ar fi doar parþial un bun comun în mãsura în care nu
poate fi sporit pentru unul singur fãrã a putea fi sporit pentru mai mulþi; ar fi un
bun comun perfect dacã nu poate fi sporit pentru unul fãrã a fi sporit pentru toþi.
Printre valorile de bazã descrise în filosofia politicã contemporanã cele mai

multe nu sunt bunuri comunitare. Multe nu sunt nici bunuri sociale ºi, sociale ori
nu, multe nu prezintã niciun grad de comunitate. Mã gândesc la bunuri cum ar
fi utilitatea sau fericirea, îndepãrtarea de nefericire ºi sãrãcie, dreptatea ca impar-
þialitate (fairness) ºi, desigur, libertatea ca non-interferenþã13. Asemena bunuri
stau foarte prost la criteriul comunitãþii, deoarece este clar posibil pentru cineva,
în principiu, sã stea bine când ceilalþi stau prost. Faptul cã ceilalþi sunt nefericiþi
sau sãrãciþi sau trataþi incorect sau cã se interfereazã prea mult cu treburile lor
nu înseamnã în sine cã se stã prost la acele criterii. ªi faptul cã alþii probabil su-
ferã o asemenea soartã nu înseamnã în sine cã probabil voi suferi ºi eu aceleaºi
neajunsuri: probabilitãþile depind de circumstanþele individuale.
Natura non-comunitarã a acestor scopuri poate da seama de ostilitatea cu care

sunt vãzute de mulþi critici ai teoriei liberale contemporane. Dacã statul are rolul
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de a promova aceste bunuri, atunci este în mod esenþial o instituþie a compromi-
sului care urmãreºte cea mai bunã manierã de a reconcilia mizele conflictuale ale
diferiþilor oameni. Când mi se cere sã onorez un asemenea stat, sã mã conformez
legilor ºi aºteptãrilor sale, nu voi fi invitat sã mã identific cu niciun grup sau
grupuri pe care statul le deserveºte în comun, cãci însãºi raþiunea sa de a fi evi-
denþieazã separarea mea de ceilalþi ºi competiþia în care mã aflu cu aceºtia. Poate
cã acesta este felul de argument care separã comunitariºtii de liberalism. Dar
oricât de bine plasat în legãturã cu comunitariºtii ºi liberalii, argumentul nu
poate fi direcþionat împotriva teoriei republicanismului, care porneºte de la va-
loarea libertãþii ca non-dominaþie. Cãci aceastã valoare are un caracter comunitar
izbitor14. Este deopotrivã un bun social ºi unul comun.
Am explicat într-un alt capitol cã libertatea ca non-dominaþie este un bun so-

cial care apare, nu prin absenþa altor oameni, ci prin verificãri aplicate capacitãþii
altor oameni de a exercita dominaþia. Un om nu se poate bucura de libertate ca
non-dominaþie la modul implicit, nu se poate bucura cineva numai pentru cã nu
sunt alþi oameni prin preajmã. Libertatea ca non-dominaþie reiese din design: nu-
mai pentru cã existã aranjamente legale ºi sociale în funcþiune care sã asigure cã
alþi oameni care sunt pe-acolo nu pot interfera cu tine în mod arbitrar. Libertatea
ca non-dominaþie necesitã libertatea oraºului, a organizãrii sociale, nu libertatea
terenului lãsat pârloagã. Vom vedea cã acest bun social este ºi un bun comun ºi
astfel ideea ar trebui sã fie atrãgãtoare pentru gânditorii comunitariºti.
A te bucura de non-dominaþie înseamnã a te situa într-o poziþie unde alþii sã

fie împiedicaþi sã interfereze în mod arbitrar în afacerile dumneavoastrã. Dar ni-
meni nu va fi capabil sã interfereze arbitrar cu afacerile dumneavoastrã numai în
mãsura în care nimeni nu e capabil sã interfereze cu cele ale familiei, în special
în chestiuni de rezistenþã ºi expunere la interferenþã: în chestiuni de vulnera-
bilitate. În mãsura în care ai tãi sunt expuºi la interferenþã arbitrarã ºi tu eºti ex-
pus; alþii sunt expuºi la o interferenþã arbitrarã, ºi tu eºti expus; în mãsura în care
ei sunt dominaþi ºi tu eºti dominat. Aºadar, te vei bucura de non-dominaþie, dacã
non-dominaþia este asiguratã pentru cei din aceeaºi clasã de vulnerabilitate ca ºi
tine. Cei din aceeaºi clasã se scufundã sau înoatã împreunã; ºansele voastre în
ceea ce priveºte mizele de non-dominaþie sunt intim interconectate.
Observaþia se susþine ºi pentru un singur individ, desigur, clasa voastrã de

vulnerabilitate poate fi constituitã numai din tine însuþi. Dar aceºtia care interfe-
reazã arbitrar cu alþii, dacã nu sunt absolut haotici în alegerile lor, o fac pe baza
unor anumite semnalmente diferenþiatoare: aceasta este soþia mea, acesta este un
tânãr de culoare, acesta este un muncitor imigrant, acesta este bãtrân ºi fragil ºi
aºa mai departe. ºi aceasta înseamnã cã fiecare persoanã, dupã asemãnãri, va
aparþine unei clase de vulnerabilitate semnificativã, sau unui numãr de astfel de
clase. Pot fi persoane bine situate faþã de alþi membri ai clasei de vulnerabilitate
ºi ceva mai bine ca ei în privinþa protecþiilor care le sunt disponibile. Dar dacã
clasa are o unitate durabilã, oamenii trebuie sã recunoascã cã nu existã nicio
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modalitate de a atinge un maxim în non-dominaþie — cel mai bun nivel pe care îl
pot atinge non-membrii — fãrã eliminarea dominaþiei tuturor membrilor clasei.
Sã presupunem cã femeile nu sunt protejate, nici de lege ºi nici de culturã, de

abuzul fizic din partea soþilor lor. Poþi fi o femeie norocoasã al cãrei soþ este
foarte puþin probabil sã te abuzeze, sã spunem pentru cã ar fi foarte îndrãgostit,
dar aceastã diferenþã între situaþia dumneavoastrã ºi aceea a altor femei cãsãto-
rite nu înseamnã cã destinul dumneavoastrã în raport cu mizele de non-domi-
naþie ar fi independent de al celorlalte doamne. Dimpotrivã. În mãsura în care
orice femeie poate fi abuzatã arbitrar de soþ, feminitatea este o banderolã de vul-
nerabilitate în aceastã privinþã; în particular, este o banderolã de vulnerabilitate
pe care, deºi mai norocoasã, trebuie sã o purtaþi alãturi de celelalte femei cãsã-
torite. Puteþi spera sã scãpaþi de dominaþie în aceastã privinþã în mãsura în care
toate femeile sunt abilitate sã scape dominaþiei. Soarta dumneavoastã este între-
þesutã cu a lor. De ce sã susþinem cã libertatea dumneavoastrã ca non-dominaþie
depinde de modul în care sunt situate femeile, dar nu, cel puþin nu necesar, de li-
bertatea dumneavoastrã ca non-interferenþã? Raþionamentul merge înapoi la
faptul cã sunteþi dominatã în mãsura în care soþul dumneavoastrã are capacitatea
de a interfera cu dumneavoastrã — dat fiind cã imixtiunea este o opþiune accesi-
bilã soþului — indiferent dacã el ar interfera sau nu. Republicanul va spune cã,
în faptul cã deºi e improbabil sã suferiþi vreo interferenþã realã în braþele soþului
iubitor, tot sunteþi dominatã de acesta ºi nu este chip sã se înlãture acea do-
minaþie fãrã schimbarea condiþiilor în care femeile relaþioneazã în general cu
bãrbaþii. Libertatea ca non-dominaþie cere inaccessibilitatea interferenþei arbitrare
pentru soþ, nu doar improbabilitattea ca el sã recurgã la o asemenea interferenþã15.
Cineva preocupat de non-interferenþã va fi forþat sã urmeze o direcþie diferitã.

Sã presupunem cã soþul iubitor este cu totul improbabil sã interfereze cu dum-
neavoastrã. Devotaþii non-interferenþei vor avea de spus cã aceastã situaþie este
de dorit în cel mai înalt grad posibil. Nu existã probabilitatea de interferenþã ºi
astfel non-imixtiunea este atinsã fãrã apelul la constrângerile protective sau
imixtiunea autoritãþilor legale sau culturale. În cãrþile acestui teoretician nu va
conta faptul cã sunteþi dominatã — cã soþul dumneavoastrã are capacitatea de a
interfera arbitrar — ºi astfel nu existã o cauzã sau întristare particularã pe care o
veþi împãrtãºi, prin raþionamentul acestor cãrþi, cu femeile cele mai puþin norocoase.
Dacã îþi pasã de durerea acestor femei, atunci acesta va fi un act altruist; empatia
cu problema lor nu se poate face în baza recunoaºterii unei cauze comune.
Linia de gândire pe care am urmat-o pânã acum stabileºte faptul cã libertatea

ca non-dominaþie este parþial un bun comun: un bun comun din punctul de vede-
re al fiecãrei clase de vulnerabilite. Scopul libertãþii ca non-dominaþie dã o cauzã
comunã fiecãrei clase de vulnerabilitate proeminentã în orice societate contem-

13 LIBERTATE, EGALITATE, COMUNITATE 97

————————
15 Desigur cã este mai bine sã ai un soþ iubitor decât unul neiubitor, chiar dacã ambele sunt prezenþe domi-

nante. Aceastã situaþie ar fi mai bunã, într-adevãr, cu referire la valoarea non-dominaþiei în sine. Cu un soþ iu-
bitor, femeia va primi mai multe alegeri prin care sã se bucure de non-dominaþie, decât are în relaþia cu alþi
agenþi; iar avantajul acelei non-dominaþii nu va fi apropriat prin interferenþa concretã din partea soþului. Astfel
dacã unei femei i se permite din partea unui soþ dominant dar iubitor sã-ºi cheltuiascã banii aºa cum doreºte,
aceasta va fi cel puþin capabilã sã se bucure de orice non-dominaþie va poseda astfel, în relaþie cu agenþii din
piaþã; gradul non-dominaþiei sale, în raportarea la aceºti agenþi, va fi unul sporit.



poranã: cãtre fiecare dintre acele grupuri care devin în mod particular vulnera-
bile datoritã genului sau etniei sau culorii pielii sau preferinþei sexuale ºi aºa mai
departe; pentru fiecare dintre aceste grupuri care, în acest sens, conteazã ca
grupuri relativ oprimate16. Dacã ne devotãm promovãrii non-dominaþiei în orice
societate contemporanã, atunci unul dintre primele lucruri care trebuie recu-
noscute va fi acela cã politicile cerute pentru aceastã întreprindere nu pot fi doar
un proiect atomist; va trebui sã fie articulat la nivelul durerii grupului ºi la cel al
afirmãrii grupului, precum ºi la nivelurile care implicã indivizii ca atare. Dacã
eu sunt un membru al unei populaþii indigene în Australia sau Canada contem-
poranã, de exemplu, atunci cât de mult progresez în direcþia non-dominaþiei este
strâns legat de cât de mult reuºesc sã obþinã alþi indigeni; aici existã o cauzã unicã,
solidarã, nu doar o sumã de cauze individuale.
Dar dacã non-dominaþia este un bun comun în aceastã privinþã, este vreodatã

probabil sã fie un bun comun perfect? Poate fi vreodatã probabil sã fie în aºa fel
încât sã poatã fi un bun sporit pentru cineva fãrã sã fie ºi pentru toþi? Da, în mã-
sura în care este satisfãcutã o presupunere specialã, empiricã. Aceasta este presu-
punerea cã oamenii în societate, în ansamblul societãþii, aparþin unei aceleiaºi
clase de vulnerabilitate. Ei sunt permutabili în ceea ce priveºte mizele vulnerabi-
litãþii lor, astfel cã, dacã cineva vede cã alcineva suferã o interferenþã, poate spu-
ne cã este cazul sã îºi numere binecuvântãrile: „Trec ºi printr-un nenoroc cu voia
lui Dumnezeu“17.
Presupunerea permutabilitãþii nu va fi satisfãcutã în mod clar, cu siguranþã,

nu va fi satisfãcutã nici cu privire la orice formã de interferenþã, într-o societate
care conferã semnificaþie în mod formal sau informal castelor sau claselor sau
culorii pielii etc. Albii nu au nevoie sã aparþinã aceleiaºi clase de vulnerabilitate
ca negrii într-o societate rasistã. Dar presupunerea permutabilitãþii va fi satisfã-
cutã din ce în ce mai bine pe mãsurã ce ne apropiem de societatea unde bucuria
non-dominaþiei este maximizatã. Conform argumentului din ultima secþiune,
non-dominaþia este un þel egalitar care necesitã o distribuþie mai mult sau mai
puþin egalã pentru promovarea sa optimã. Aceasta înseamnã cã pe parcursul pro-
movãrii non-dominaþiei, factori cum ar fi casta ºi clasa, culoarea ºi cultura, tre-
buie sã scadã în semnificaþie politicã: în semnificaþia lor ca însemne ale vulnera-
bilitãþii la interferenþe. Comunitatea ca un întreg trebuie sã se apropie de punctul
în care se constituie ca o clasã de vulnerabilitate unicã. Non-dominaþia va tinde
sã fie un bun comun deplin în acele circumstanþe, pentru cã va deveni mai mult
sau mai puþin imposibil pentru orice individ sã îºi sporeascã posibilitatea de a
beneficia de un bun fãrã ca altcineva sã îºi sporeascã beneficiul în acelaºi timp.
Cu cât aproximãm mai bine apropierea de non-dominaþia perfectã, cu atât mai
comun va deveni idealul: cu atât mai mult va apãrea cã ºansele noastre în pri-
vinþa mizelor presupuse de non-dominþie sunt mai intim interconectate.
Este foarte important sã observãm cã non-dominaþia este un bun comunitarist.

Astfel, cauza libertãþii ca non-dominaþie va avea mereu dimensiunea unei cauze
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sociale ºi comune pentru oamenii implicaþi în urmãrirea ei. Contrar liniei de argu-
mente menþionate anterior, faptul de recunoaºtere a statului ca instituþie care pro-
moveazã un asemenea bun ne oferã un motiv de a ne identifica cu alþi oameni ºi,
în cele din urmã, cu societatea în general. Oricum nu ne va conduce sã ne vedem
pe noi înºine separaþi unii de ceilalþi, ori în mod esenþial situaþi într-o competiþie.
Putem vorbi de eliberare sau de emancipare a societãþii sau clasei sau castei, în

abordarea republicanã, ºi fãrã a ne complace exagerat în retorica colectivistã. Liber-
tatea unei societãþi — ºi nu doar libertatea sa în raport cu alte societãþi18— este
o noþiune de bazã la fel ca ºi cea a libertãþii indivizilor, pentru a ne reîntoarce la
o temã pe care am menþionat-o deja; ne putem referi la fel de propriu la libertatea
Florenþei ca ºi la libertatea florentinilor19. Libertatea nu este un bun atomist asociat
cu non-imixtiunea. Indivizii se pot bucura de acesta, cel puþin în lumea realã, numai
în mãsura în care se pot bucura de acest bun grupurile proeminente din societate
cãrora aceºti indivizi le aparþin. Mã voi întoarce la aceastã temã cu altã ocazie20.
Argumentul din aceastã expunere ar trebui sã fi evidenþiat punctele de atrac-

þie pe care le prezintã perspectiva libertãþii ca non-dominaþie, care poate juca ro-
lul unui ideal politic. Atunci când liderii revoluþiei franceze vorbesc despre liber-
tate, egalitate ºi fraternitate, nu trebuie sã considerãm cã ar avea în vedere ceva
mai mult decât idealul republican tradiþional al libertãþii ca atare (necorelatã cu
alte considerente sau cu alte valori sau idealuri). Ei erau devotaþi demersului de
extindere a cetãþeniei ºi libertãþii dincolo de elita tradiþionalã, desigur, influenþaþi
de Rousseau ºi de gânditorii iluminiºti separându-se deja — deºi incomplet —
de aspectul exclusivist al republicanismului premodern. Iar singura valoare pe
care trebuie sã înþelegem cã o îmbrãþiºeazã este valoarea libertãþii ca atare. Din
observaþiile desfãºurate pânã acum reiese clar cã nu poate fi vreo speranþã sã se
susþinã cauza libertãþii ca non-dominaþie printre indivizii care nu îmbrãþiºeazã
deja atât prospectul egalitãþii substanþiale, cât ºi condiþia solidaritãþii (ca bun co-
mun).Adori libertatea republicanã înseamnã a dori egalitatea republicanã ºi pentru
a realiza libertatea republicanã, trebuie sã fi realizat comunitatea republicanã21.

Traducere de Henrieta Aniºoara ªerban
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