
COMPATIBILITATEA TEORIEI REPUBLICANE
A LUI PETTIT CU LIBERALISMUL RAWLSIAN

SARI MAARIT FLORESCU*

Abstract. The study will examine Philippe Pettit’s neo-republican theory
and will compare it with John Rawls’s liberal theory of justice. In particular,
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Ne propunem sã examinãm teoria neorepublicanã lansatã de Philippe Pettit ºi
în mod special o vom compara cu teoria liberalã a dreptãþii a lui John Rawls. Pettit
oferã o interpretare interesantã despre libertate, dar ceea ce dorim sã analizãm
este dacã noþiunea neorepublicanã pettitianã despre libertate ca nondominare
este inclusã sau nu în teoria rawlsianã a dreptãþii politice. Dacã într-adevãr este
cazul, teoria lui Pettit ne serveºte la clarificarea unui aspect important ce þine de
problema libertãþii politice ºi lãmureºte aspectele dificile ºi neclare din teoria
rawlsianã.
Vom începe cu o prezentare generalã a conceptului de libertate politicã pre-

zent în teoriile liberale dar ºi în cele republicane. Apoi vom prezenta teoria lui
Pettit despre libertate ca nondominare pentru ca apoi sã o comparãm cu teoria
dreptãþii politice emise de Rawls. Trebuie subliniat faptul cã cei doi filosofi, Pettit
ºi Rawls, au în teoriile lor multe aspecte care diferã ºi pe care în cadrul acestei
prezentãri nu le vom putea analiza în detaliu. De remarcat, de exemplu, cã Rawls
este profund kantian în comparaþie cu Pettit, în ale cãrui lucrãri Kant nu este
menþionat. Un alt aspect fundamental este cã teoria lui Rawls este una deontolo-
gicã, iar cea a lui Pettit este una teleologicã. Cu toate acestea, este uºor de obser-
vat cã Pettit a fost foarte influenþat de Rawls, astfel încât multe aspecte din teoria
dreptãþii rawlsiene se regãsesc, fiind preluate, în teoria pettitianã.
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Libertatea politicã liberalã ºi cea republicanã

În orice teorie filosofico-politicã definirea conceptului de libertate este o te-
mã centralã, împreunã cu alte concepte politice precum cele de dreptate, egali-
tate, democraþie etc. De-a lungul istoriei filosofiei politice teoriile au încercat sã
rãspundã la întrebãri precum: „Ce este libertatea?“; „Ce înseamnã sã fii un cetã-
þean liber?“; „Cât de mult are statul dreptul sã se amestece în viaþa cetãþenilor?“;
„Cum trebuie libertãþile cetãþenilor protejate?“, º.a.m.d.
De exemplu, pentru Thomas Hobbes adevãrata libertate era una negativã, în-

semnând cã eºti liber dacã eºti lipsit de constrângeri exterioare. În faimoasa lu-
crare Patru eseuri despre libertate1, apãrutã în 1969, Isaiah Berlin defineºte li-
bertatea negativã, cu alte cuvinte libertatea ca noninterferenþã, prin absenþa unor
constrângeri cum ar fi de pildã libertatea de a se exprima fãrã cenzurã. Libertatea
pozitivã în schimb este capacitatea omului de a-ºi determina singur destinul sãu,
de a participa la deciziile publice ºi de a exercita autoritatea. Primul aspect, de a
nu fi constrâns de nimeni, este de preferat dupã pãrerea lui Berlin ºi în mod ge-
neral liberalismul clasic ºi utilitarismul, care au fost curente dominante în filo-
sofia politicã, începând din secolul al XVIII-lea, au interpretat conceptul de li-
bertate politicã ca fiind de noninterferenþã.
La sfârºitul secolului trecut, filosofi precum Quentin Skinner ºi Philippe Pettit

au pornit o nouã dezbatere filosoficã, susþinând cã valorile autentice ale republi-
canismului clasic au fost abandonate prin avântul liberalismului ºi utilitarismului
din ultimele douã secole. De exemplu, Skinner spune cã republicanismul a avut
o influenþã importantã în perioada Renaºterii, aºa cum se întrevede în teoria poli-
ticã a lui Marsilius din Padova ºi a lui Niccoló Machiavelli.2 O altã etapã în care
republicanismul a jucat un rol marcant a fost în perioada Declaraþiei de Indepen-
denþã ºi în timpul proiectãrii constituþiei Statelor Unite, în 1786-1787, prin in-
fluenþa pãrinþilor fondatori.3 Skinner argumenteazã cã liberalismul a îmbrãþiºat
libertatea hobbesianã, cu alte cuvinte libertatea ca noninterferenþã.4 Libertatea re-
publicanã a rãmas în umbrã. Dar ce înseamnã libertate, conform republicanismului?
O trãsãturã centralã a republicanismului este contracararea folosirii puterii

excesive ºi arbitrare a unui regim monarhic ºi construirea în schimb a unui regim
reprezentativ al cetãþenilor. Important este cã þara e guvernatã de legi ºi nu de un
singur om sub principiul enunþat de James Harrington în The Commonwealth of
Oceana: „Un imperiu al legilor ºi nu al oamenilor“. O altã trãsãturã importantã
a republicanismului este accentuarea civismului cetãþenilor ºi participarea activã
a acestora la viaþa politicã.5 Republicanismul îºi are rãdãcinile în antichitatea
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clasicã ºi în mod special în teoriile politice ale republicii romane, precum cea a
lui Cicero. În tinereþea sa Cicero lua o atitudine ostilã faþã de orice dominare ar-
bitrarã. El critica de exemplu guvernarea abuzivã a lui Verres, care a condamnat
la moarte prin crucificare un anume Garius fãrã un proces juridic adecvat, lucru
însã normal pentru cetãþenii romani. Cicero îl acuzã pe Verres cã ar fi pus în pe-
ricol întregul Imperiu Roman nerespectând procedurile judiciare corecte ale im-
periului ºi folosind puterea arbitrarã pentru propriile sale interese.6

Libertatea ca nondominare a lui Pettit

Neorepublicani, precum Pettit, sunt bineînþeles de acord cã libertatea înseam-
nã ºi lipsã de interferenþã, cu alte cuvinte lipsa de constrângeri din partea altora,
numai cã aceasta nu reuºeºte sã defineascã în întregime sfera libertãþii politice.
Ceea ce Pettit doreºte sã accentueze este cã libertatea nu înseamnã numai nonin-
terferenþã, ci ºi nondominare. Pettit argumenteazã cã interpretarea liberalã des-
pre libertatea politicã nu este suficientã, lãsând un gol teoretic. Viziunea libera-
lismului despre libertate nu este cea adecvatã, deoarece pot sã existe oameni care
nu sunt liberi dar care sunt neconstrânºi. De exemplu, un sclav poate sã aibã un
stãpân blând ºi binevoitor care nu se amestecã deloc în viaþa sa. Dar neamestecul
stãpânului în treburile sclavului nu-l face pe cel din urmã mai liber. Un alt exem-
plu ar fi de pildã societatea care acordã soþului autoritatea în familia sa. Soþul
deþine în acest caz o dominare asupra soþiei ºi a copiilor. Chiar dacã soþul ar fi
binevoitor ºi nu ar folosi autoritatea sa, Pettit considerã cã soþia ºi copiii trãiesc
sub dominare, cu alte cuvinte nu beneficiazã de o adevãratã libertate.
Pettit susþine cã noþiunea de libertate politicã ar fi mai fecundã, dacã am inter-

preta-o potrivit tradiþiei republicane, cu alte cuvinte ca libertate ca nondominare.
Dupã pãrerea sa, aceastã interpretare despre libertate ar fi mai rodnicã decât sunt
interpretarea liberalã sau cea populistã. Interpretarea populistã vede libertatea
prin prisma unei viziuni democratice. Conform acesteia, libertatea este posibili-
tatea fiecãrui cetãþean de a participa la vot, de a putea spune pãrerea sa despre
modul de guvernare. Autorul argumenteazã cã aceastã viziune populistã despre
libertate nu este una adecvatã, deoarece poate duce la o tiranie a majoritãþii prin
mijloace democratice.
O altã diferenþã importantã între liberalismul clasic ºi republicanism este cã

teoria republicanã argumenteazã cã putem sã avem cazuri de interferenþã fãrã sã
atingem libertatea persoanei, cum este de pildã în cazul legislaþiei statului. Ceea
ce este important, dupã viziunea republicanã, este cã aceastã interferenþã nu este
una arbitrarã ºi nu reprezintã o formã de dominare. În acest caz legea nu compro-
mite libertatea poporului. Într-un stat existã constrângeri necesare pentru a dimi-
nua dominarea arbitrarã.
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Conceptul pettitian de libertate ca nondominare promoveazã ideea cã fiecare
cetãþean este apãrat de o dominare arbitrarã din partea altcuiva. Ce înseamnã
dominare arbitrarã? Pettit rãspunde cã o dominare arbitrarã apare de exemplu în
cazul violenþei domestice sau când angajatul se simte ameninþat de ºef, dar ºi în
urma unor pedepse capricioase ale unei instituþii, în care domneºte o ierarhie tra-
diþionalã, cum ar fi de pildã într-o instituþie religioasã.
Pettit argumenteazã cã dacã acceptãm valorile republicanismului vom fi mai

predispuºi sã acordãm statului o putere mai amplã decât liberalismul tradiþional ar
accepta ºi vom considera intervenþia statalã cu o atitudine pozitivã, dar bineînþeles
numai dacã intervenþia respectivã nu este arbitrarã. O altã consecinþã ce ar decurge
din acceptarea valorilor republicane ar fi cã nu am mai fi dispuºi sã tolerãm vreo
formã de dominare, de pildã cum este cea dintre soþ ºi soþie sau dintre patron ºi
angajat.
Problema conceptualã în teoria republicanã a lui Pettit este înþelegerea ºi in-

terpretarea a ceea ce este dominare nonarbitrarã. Pettit scrie cã puterea statului
trebuie sã fie „exercitatã într-o manierã care urmãreºte nu bunãstarea personalã
sau viziunea lumii a celui care deþine puterea, ci mai degrabã bunãstarea ºi viziu-
nea lumii colectivitãþii. Acþiunile de interferenþã ale statului trebuie declanºate
de interesul comun al celor afectaþi sub o interpretare despre ceea ce aceste inte-
rese cer ca fiind comune cu ale celor afectaþi, cel puþin pe un nivel procedural“.7
Dar în momentul în care nu este clar ce înseamnã un interes comun, atunci când
interesul este facþional sau secþional, care sunt mijloacele de ghidare ale statului?
Dupã pãrerea lui Pettit, acþiunea statalã trebuie în acel caz ghidatã printr-un
discurs public în care „oamenii pot sã vorbeascã pentru ei însiºi ºi pentru grupul
din care fac parte. Orice interes ºi orice idee care ghideazã acþiunea statului
trebuie sã fie deschisã confruntãrii din orice colþ al societãþii; ºi unde existã
dezacorduri, atunci trebuie gãsite soluþiile adecvate. Oamenii trebuie sã gãseascã
un puternic consens în privinþa procedurilor, sau dacã nu, sã facã loc secesiunii
sau obiecþiilor vigilente“.8
Libertatea ca nondominare este un bun personal pe care oricine ar avea mo-

tive sã o accepte, susþine Pettit. Dar realizarea ei nu este posibilã fãrã ajutorul in-
stituþiilor politice. Filosoful considerã cã cea mai corectã viziune pentru a ajunge
la un ideal, precum la cel de libertate ca nondominare, este sã se adopte o viziune
teleologicã în politicã ºi nu una deontologicã, precum este în cazul lui Rawls.
Scopul este, scrie Pettit, ca statul sã poatã funcþiona cu un ideal instituþional în
care se promoveazã aceastã valoare. Cu ce mijloace poate statul sã promoveze
acest ideal? Pettit este de pãrere cã acest lucru nu este deloc dificil pentru stat.
De exemplu poliþia, care protejeazã oamenii împotriva violenþei, ar putea sã-i
protejeze ºi împotriva dominãrii. Un alt exemplu ar fi educaþia, care poate sã
apere oamenii dar ºi sã-i punã în gardã cu privire la formele de manipulare ce îi
ameninþã.
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Prima asumpþie, conform lui Pettit, este cã a maxima nondominarea prin mij-
loacele statului înseamnã în primul rând a identifica domeniile în care persoa-
nele sunt dominate ºi apoi a-ºi concentra efortul în intensificarea nondominãrii
în acele sfere. Dupã pãrerea lui, statul nu trebuie sã fie prea îngrijorat în privinþa
domeniilor spre care ar fi mai bine sã se concentreze, ci mai degrabã sã-ºi
îndrepte atenþia cãtre toate domeniile unde oamenii sunt expuºi dominãrii. Dacã
prima asumpþie poate fi puþin complicatã din cauza unei posibile indeterminãri,
cea de-a doua asumpþie este mult mai determinatã: dat fiind faptul cã statul, pen-
tru a promova libertatea ca nondominare, impune constrângeri legale oamenilor
ºi astfel reduce alegerile lor nedominante, acest lucru nu compromite libertatea,
ci o condiþioneazã.9
Pettit afirmã cã teoria sa este o formã specialã de consecinþionism: „Aceastã

doctrinã republicanã … este un consecinþionism, cu o micã diferenþã: ea ne per-
mite sã spunem cã instituþiile care promoveazã libertatea oamenilor ca nondo-
minare vor constitui aceastã libertate, ºi nu vor fi cauza acesteia; doctrina nu
aprobã nicio prãpastie temporalã sau cauzalã între instituþiile civice ºi libertatea
cetãþenilor“.10
Dupã pãrerea lui Pettit, conceptul de libertate ca nondominare are trei avantaje

vizavi de libertate ca noninterferenþã, chiar dacã primul permite mai multã inter-
ferenþã nonarbitrarã. Avantajele ei sunt urmãtoarele:
— aceasta permite sã scoatã persoanele dintr-o stare de nesiguranþã, de an-

goasã ºi neabilitate;
— oamenii nu mai trebuie sã simtã o nevoie de a exersa o strategie împotriva

cuiva considerat mai puternic sau sã încerce sã anticipeze miºcãrile acestuia;
— ultimul aspect este cã oamenii pot fi scoºi din subordonarea care provine

din conºtientizarea comunã cã persoana respectivã este expusã unei interferenþe
arbitrare posibile.11
Pettit considerã cã teoria sa ar fi atrãgãtoare pentru diferite grupuri, precum

feminiºtii, socialiºtii, ecologiºtii ºi diferitele etnii minoritare. O necesitate foarte
importantã, subliniazã Pettit, într-un stat republican, este cã instrumentele sta-
tului trebuie sã fie nonmanipulative. Ce mijloace se pot folosi pentru ca statul sã
funcþioneze nonmanipulativ? Pettit rãspunde cã un stat republican nonmanipulativ
trebuie sã îndeplineascã trei condiþii:
Astfel, sistemul trebuie:
1) constituit dupã aceeaºi celebrã frazã a lui Harrington: „un imperiu al legi-

lor ºi nu al oamenilor“ care þine de locul ºi conþinutul legilor. Forma legilor tre-
buie sã fie generalã ºi aplicabilã tuturor, inclusiv legislatorilor înºiºi. Dacã acest
aspect nu e respectat legea devine arbitrarã;
2) sã disperseze puterile legale între diferitele autoritãþi, condiþie care þine de

funcþionarea de zi cu zi a legilor; al doilea aspect presupune cã primul aspect este
satisfãcut ºi prescrie cã acolo unde guvernul poate sã aleagã între a acþiona pe
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baze legale sau a acþiona într-un mod mai particular, atunci primul mod de acþiune,
adicã pe bazã de principii, este de preferat;
3) sã facã legea relativ rezistentã împotriva voinþei majoritare. Aceasta este

numitã condiþia contramajoritarã. Legile trebuie sã fie amendabile, însã cele
constituþionale nu atât de uºor. Pentru legile de bazã trebuie respectate anumite
proceduri bine stabilite pentru a evita ca acestea sã nu fie schimbate în mod arbitrar.
Criteriul unde o lege are un suport majoritar nu este un criteriu suficient pentru
a face ca legea sã fie una bunã. Ceea ce Pettit numeºte o lege bunã, este ca prin
aceasta sã se promoveze libertatea ca nondominare ºi care apoi trebuie protejatã.12
Un alt aspect important pentru a promova libertatea ca nondominare este con-

testabilitatea în procesul democratic. Procesele democratice ºi interpretãrile adu-
se aplicabilitãþii legilor pot uneori sã fie arbitrare, dar ceea ce poate sã combatã
arbitraritatea, deci intrinsec ºi dominarea, este posibilitatea datã cetãþenilor de a
contesta deciziile puterii. Pentru ca un proces de decizie publicã sã poatã fi con-
siderat contestabil, el trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele condiþii:
Având:
1) o bazã pentru contestaþii, republica deliberativã este bazatã pe dezbaterile

ºi dialogul dintre diferitele grupuri de interese;
2) un canal, o voce disponibilã prin care deciziile pot fi contestate;
3) un forum care ascultã contestãrile în care valabilitatea cererii este evaluatã

ºi unde un rãspuns poate fi dat.
Democraþia trebuie sã aibã douã aspecte fundamentale: în primul rând, popo-

rul trebuie sã aibã un control direct ºi indirect asupra guvernului. Acest control
este numit de filosof „controlul autorului“. În al doilea rând, poporul trebuie sã
aibã mijloace de a ataca deciziile guvernului, iar acest control este numit de el
„controlul editorial“. Acest model al democraþiei poate fi extins cãtre relaþiile in-
ternaþionale dintre state. Instituþiile internaþionale, precum ONU ºi UE printre al-
tele, dacã sunt schiþate dupã modelul contestatorial al democraþiei pot deveni
instrumente puternice în a promova un nivel mai performant al democraþiei:
când instituþiile internaþionale ajung sã interacþioneze cu centrele naþionale de
putere, ele pot sã controleze abuzurile comise de aceste centre ºi sã le forþeze cã-
tre un nivel mai bun al performanþei democratice.13
Pettit a fost destul de ezitant în a menþiona drepturile omului în textele sale,

în comparaþie cu Rawls. Pettit preferã sã vorbeascã mai degrabã despre drep-
turile cetãþenilor decât despre drepturile universale. Acest fapt este un subiect
comun la republicaniºti, regãsit de altfel ºi la comunitariºti. Cei din urmã se pla-
seazã ºi mai împotriva evocãrii drepturilor universale. Doar evocând o teorie re-
publicanã internaþionalã, Pettit invocã drepturile omului, de pildã în articolul
Democracy, National and International din 2006 (citat deja mai sus) ºi mai re-
cent în articolul sãu Republican Law of Peoples’ din 2010.14
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Teoria republicanã despre libertate oferã o perspectivã interesantã asupra li-
bertãþii politice; întrebarea care se pune este dacã într-adevãr aceastã perspectivã
nu este deja inclusã în alte teorii filosofice politice, cum ar fi de pildã în cea a
lui Rawls.
Pettit crede cã teoriile liberale de centru-stânga, precum este cea rawlsianã,

ar accepta conceptul republican de libertate ca nondominare ºi ar considera cã
aceasta este inclusã în mod natural în propria lor noþiune de libertate politicã. În
schimb, în liberalismul de dreapta, ce promoveazã libertarianismul, cum este de
pildã cel al lui Nozick, nu se acceptã, dupã pãrerea lui Pettit, conceptul republican.
Ceea ce aceste douã grupãri au totuºi în comun, conform filosofului, este per-
spectiva negativã a libertãþii, cu alte cuvinte libertatea ca noninterferenþã.15
În fond, Pettit nu este totuºi foarte convingãtor în încercarea sa de a sublinia

diferenþa dintre libertatea ca nondominare ºi cea de noninterferenþã. Sã conside-
rãm, de exemplu, urmãtorul pasaj despre relaþia dintre soþ ºi soþie într-o societate
ipoteticã în care femeile nu sunt protejate, fie prin lege, fie prin culturã, de abu-
zurile fizice ce vin din partea soþului. Sã-l citãm aici pe Pettit: „Republicanul va
spune cã, în timp ce probabil interferenþa din partea unui soþ afectuos va fi puþin
probabilã, în orice caz ea fiind oricum dominatã, ºi nu existã nicio cale de a eli-
mina acea dominare fãrã a altera condiþiile sub care femeile în mod general se
relateazã la bãrbaþi. Libertatea ca nondominare cere inaccesibilitatea unei inter-
ferenþe arbitrare din partea soþului, nu numai la improbabilitatea cã ar recurge la
o astfel de interferenþã. Cineva care susþine noninterferenþa este forþat sã ia o ati-
tudine complet diferitã. Presupunem cã este puþin probabil cã soþul afectuos va
interfera. Adeptul noninterferenþei trebuie sã spunã cã aceastã situaþie este dezi-
rabilã în gradul cel mai posibil. Nu existã probabilitate de interferenþã din partea
soþului, ºi o astfel de noninterferenþã aºteptatã este realizatã fãrã coerciþie protec-
tivã sau fãrã o interferenþã a autoritãþilor legale sau culturale. Nu va avea impor-
tanþã în cãrþile acestui teoretician cã eºti dominat — cã soþul tãu are capacitatea
de a interfera sub o bazã arbitrarã — ºi de aceea nu vei împãrtãºi o cauzã sau un
motiv de nemulþumire cu femeile mai puþin norocoase, dupã contabilitatea cãr-
þilor lor. Dacã preiei acest motiv de nemulþumire, acesta trebuie sã fie un act
altruist, nu poþi sã preiei motivul lor de nemulþumire pe baza recunoaºterii cauzei
lor comune“.16
Este într-adevãr valid argumentul lui Pettit, cã liberalismul în general are în

comun conceptul de libertate ca noninterferenþã? Putem, împreunã cu Pettit, sã
afirmãm cu siguranþã cã libertatea ca noninterferenþã este promovatã de liberta-
rianism, cum este cazul în teoria lui Nozick a statului minimal, adãugând însã
observaþia cã liberalismul lui Rawls are o noþiune complet diferitã despre liberta-
te faþã de cel nozickian. Dacã luãm exemplul furnizat de Pettit despre soþ ºi soþie,
întrebarea este dacã în statul lui Rawls poate sã existe aceastã relaþie între un soþ
binevoitor ºi o soþie care nu are parte de interferenþã. Considerãm cã rãspunsul
la aceastã întrebare este unul negativ. În statul ideal rawlsian o astfel de relaþie
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nu poate sã existe. Celelalte relaþii pe care Pettit le-a descris, cum ar fi de pildã
relaþiile dintre sclav ºi stãpân, pãrinþi ºi copii sau patron ºi angajaþi, nu fac parte
nici acestea dintr-o relaþie de dominare arbitrarã în societatea rawlsianã, precum
vom demonstra.

Libertatea politicã rawlsianã

Rawls considerã cã o putere politicã este legitimã numai dacã exercitarea pu-
terii politice este în conformitate cu o constituþie pe care toþi cetãþenii, ca liberi
ºi egali, o pot în mod rezonabil aproba, în lumina principiilor ºi idealurilor ac-
ceptabile pentru ei, prin raþiunea umanã comunã. Conform acestui principiu, pu-
terea politicã poate fi utilizatã numai într-un mod pe care toþi cetãþenii îl pot
aproba. Utilizarea puterii politice trebuie sã îndeplineascã criteriul de reciproci-
tate: cetãþenii trebuie sã creadã în mod rezonabil cã toþi indivizii pot accepta anu-
mite legi de bazã.17
În teoria rawlsianã, coerciþia statului este legitimatã prin raþiunea publicã:

„Într-o societate democraticã raþiunea publicã este raþiunea cetãþenilor egali care,
ca un corp colectiv, exercitã puterea finalã, politicã ºi coercitivã, unul asupra altuia
adoptând legi ºi amendând constituþia lor“.18
Rawls presupune cã o societate este bine organizatã atunci când este reglatã

efectiv printr-o concepþie publicã a dreptãþii unde:
1) toþi membrii ei recunosc, respectã ºi adoptã aceleaºi principii ale dreptãþii.
2) instituþiile sociale de bazã în mod general satisfac principiile dreptãþii ºi

sunt recunoscute ca atare.
Poziþia originarã, unde cetãþenii aleg principiile de bazã ale societãþii, se des-

fãºoarã dupã vãlul ignoranþei. Nimeni nu ºtie locul sãu în societate, nici bogãþia
sa, nici inteligenþa sa, sau puterea sa, ºi aºa mai departe. Indivizii reprezintã cetã-
þeni care nu cunosc nici mãcar propriul lor caracter. Rawls spune cã aceºti cetã-
þeni deþin totuºi douã puteri morale: simþul dreptãþii ºi un concept al binelui. A-
ceste douã puteri morale sunt trãsãturi principale a ceea ce Rawls numeºte con-
ceptul sãu normativ ºi politic despre persoanã. În Political Liberalism, aceste douã
puteri morale sunt folosite pentru a deriva atât lista libertãþilor protejatã de pri-
mul principiu, cât ºi lista bunurilor primare. Indivizii în poziþia originarã mai de-
þin ºi capacitatea de a fi membri cooperativi în societatea în care trãiesc.19
Principiile dreptãþii sunt cele care trebuie alese în poziþia originarã. Ele sunt

rezultatul unei alegeri întreprinse din poziþia iniþialã din care o persoanã raþio-
nalã recunoaºte prioritatea acestor principii. Persoanele aflate în poziþia origi-
narã nu pot cunoaºte dacã judecãþile lor intuitive despre prioritate vor fi aceleaºi.
Ei încearcã astfel sã ajungã la un acord cu privire la modul în care principiile
dreptãþii trebuie sã fie cântãrite. În dreptate ca imparþialitate principiile dreptãþii
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nu sunt autoevidente, justificarea lor rezidã în faptul cã ele ar fi fost alese din po-
ziþia originarã.
Întrebarea este dacã indivizii în poziþia originarã ar alege un principiu con-

form cãruia stãpânul binevoitor poate sã deþinã sclavi numai dacã el nu inter-
fereazã în libertatea lor. Sau dacã un soþ blând poate fi considerat autoritatea fa-
miliei dacã el nu interfereazã în libertatea soþiei sale. Rãspunsul este nu, evident.
Rawls crede cã indivizii în poziþia originarã, în spatele unui vãl al ignoranþei,

cad de acord asupra a cel puþin douã principii ale dreptãþii:
Principiul libertãþii: Fiecare persoanã deþine aceeaºi revendicare egalã a unei

scheme complet adecvate a drepturilor ºi libertãþilor egale de bazã, unei scheme
care este compatibilã cu aceeaºi schemã a tuturor; ºi în aceastã schemã libertãþile
politice egale, ºi numai ele, trebuie garantate pentru valoarea lor justã.
Inegalitãþile sociale ºi economice trebuie sã satisfacã douã condiþii:
Egalitatea justã a oportunitãþilor: Funcþiile ºi poziþiile trebuie sã fie deschise

tuturor sub condiþia egalitãþii juste a oportunitãþilor;
Principiul diferenþei: Inegalitãþile sociale ºi economice trebuie sã aducã cel

mai mare beneficiu celor mai puþin avantajaþi în societate.
În sistemul rawlsian principiile dreptãþii au o ordine lexicalã: Primul princi-

piu — principiul libertãþii — are prioritate asupra celui de-al doilea principiu: al
doilea principiu nu poate sã violeze pe primul sub nicio condiþie.20
În articolul The Priority of Right and Ideas of the Good21 Rawls precizeazã,

mai pe larg, lista de bunuri primare, identificând o similitudine parþialã în struc-
tura concepþiilor permisibile despre bine atunci când indivizii sunt consideraþi ca
fiind liberi ºi egali. Chiar dacã cetãþenii nu afirmã acelaºi concept comprehensiv,
douã lucruri sunt suficiente pentru ideea comunã de avantaje raþionale: în primul
rând cetãþenii afirmã acelaºi concept politic despre ei înºiºi ca persoane libere ºi
egale; ºi în al doilea rând, conceptul lor comprehensiv despre bine, cât de dis-
tincte ar fi doctrinele lor religioase sau filosofice, include aceleaºi bunuri pri-
mare, adicã aceleaºi drepturi de bazã, libertãþi ºi oportunitãþi, precum venitul ºi
bogãþia, care sunt toate asigurate prin aceeaºi bazã socialã de respect pentru sine.
Considerãm cã libertatea rawlsianã cuprinde atât libertatea ca noninterferenþã

cât ºi libertatea ca nondominare. Libertatea rawlsianã corespunde cu cea de non-
dominare. Rawls scrie: „Printre drepturile omului sunt dreptul la viaþã (pentru
mijloacele de subzistenþã ºi siguranþã); dreptul la libertate (la libertate de la
sclavie, ºerbie ºi ocupaþie forþatã, ºi la o mãsurã suficientã de libertate de conºti-
inþã pentru a asigura libertatea de religie ºi de gândire); de proprietate (proprie-
tate personalã), ºi la egalitate formalã exprimatã de regulile justiþiei naturale (ca-
zurile similare sã fie tratate în mod similar)“.22
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În The Law of Peoples, Rawls aratã cã teoria sa este bazatã pe principiul reci-
procitãþii. Un criteriu pentru acest principiu cere ca atunci când „termenii sunt
propuºi ca fiind cei mai rezonabili termeni de cooperare, cei care îi propun tre-
buie sã ia în considerare cã aceºtia sunt rezonabili ºi pentru ceilalþi. O altã con-
diþie ar fi ca aceºtia sã fie acceptaþi de cãtre cetãþenii liberi ºi egali, ºi nu de cãtre
unii aflaþi sub dominaþie sau manipulare ori sub presiune din pricina unei poziþii
politice sau sociale inferioare“.23
Victoria Costa scrie cã noþiunea rawlsianã este mai aproape de noþiunea repu-

blicanã despre libertate ºi nu poate fi interpretatã numai ca libertate ca noninter-
ferenþã. Ea admite cã ea nu este identicã cu cea republicanã ºi cã unele diferenþe
în mod normal sunt aºteptate „deoarece Rawls nu vede libertãþile în termeni rela-
þionali, ºi prin urmare nu acordã o atenþie continuã pentru posibilitatea relaþiilor
interpersonale de dominaþie ºi servitute. În ciuda unor diferenþe în concepþiile de
bazã ale libertãþii, teoria dreptãþii ca imparþialitate dã (…) o protecþie adecvatã
cetãþenilor împotriva dominaþiei statale, ºi conþine numeroase instrumente valo-
roase pentru a se ocupa de problema dominãrii private“.24
Suntem de acord cu Costa cã noþiunea rawlsianã a libertãþii include de fapt

ambele concepte, atât cel de noninterferenþã cât ºi cel de nondominare. Rawls
defineºte în cele mai multe cazuri libertatea în conexiunea restricþiilor consti-
tuþionale ºi cele legale. Libertatea face parte din structura instituþiilor reprezen-
tând un sistem de reguli publice ce definesc atât drepturile cât ºi obligaþiile.
Rawls subliniazã faptul cã drepturile omului trebuie privite în douã feluri: în

primul rând, ele fac parte dintr-o concepþie liberalã ºi rezonabilã a dreptãþii ºi
„sunt un adecvat set fundamental de drepturi ºi libertãþi asigurate pentru toþi, ca
cetãþeni liberi ºi egali într-un regim constituþional liberal ºi democratic.“25 În al
doilea rând, drepturile omului fac parte din forme sociale „care privesc persoa-
nele în primul rând ca fiind membre ale unui grup — sau asociaþii, corporaþii sau
al unei clase sociale. Ca atare, membrilor, persoanelor ce deþin drepturile ºi liber-
tãþile, li se permite împlinirea sarcinilor ºi obligaþiilor ce le revin angajându-i
într-un sistem decent de cooperare socialã. Se numesc drepturile omului astãzi
ºi sunt recunoscute ca fiind condiþiile necesare pentru orice sistem de cooperare.
Atunci când acestea sunt încãlcate în mod regulat, avem o ordine prin forþã, un
sistem de sclavie, ºi în niciun fel un mod de cooperare“. În teoria dreptãþii in-
ternaþionale rawlsiene, drepturile omului constituie pasajul de la dreptatea domes-
ticã cãtre cea internaþionalã. Orice stat decent trebuie sã respecte drepturile omului.

Concluzie

Din cele precedente reiese cã nici libertatea ca noninterferenþã, nici libertatea
ca nondominare, nu pot fi realizate într-un stat fãrã controlul respectãrii dreptu-
rilor, ºi în mod special al drepturilor omului, ceea ce atât Pettit cât ºi Rawls au
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subliniat în teoriile lor. Un alt instrument important este forumul public ºi demo-
craþia contestatarã, dar ºi organizaþiile internaþionale care controleazã ºi sancþio-
neazã încãlcãrile asupra drepturilor comise de state. Evocãm un citat elucidant
din Pettit: „Paradoxul este cã atunci când suveranitatea electoralã a unui popor
trebuie sã înfrunte controlul suplimentar realizat de cãtre organele atât inter-
naþionale cât ºi naþionale, atunci acest lucru poate duce la îmbunãtãþirea suvera-
nitãþii contestatorie a fiecãrui individ separat.26
Libertatea pettitianã ºi cea rawlsianã sunt compatibile. Teoria lui Pettit dez-

voltã ºi aprofundeazã aspecte importante ale teoriei rawlsiene. Considerãm cã o
sintezã între cele douã teorii ar fi foarte roditoare pentru o viitoare înþelegere mai
bunã a funcþionalitãþii raþiunii publice ºi a democraþiei, atât pe plan naþional cât
ºi internaþional.
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