
EGALITATEA POLITICO-JURIDICÃ LIBERALÃ

LORENA PÃVÃLAN-STUPARU*

Abstract: This study aims to explore the problem of equality, both as a
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1. Principiul egalitãþii ºi justiþia

Egalitatea indivizilor este unul dintre principiile societãþii moderne democra-
tice în sens juridico-instituþional, la rându-i creaþie a spiritului ºi filosofiei li-
berale care a reuºit sã dea o formã concretã unui tip de societate, dupã cum ob-
serva Georges Burdeau: „Liberalismul nu a rãmas numai o cogitaþie gratuitã.
Spre deosebire de alte teorii ale organizãrii sociale, acesta s-a întrupat într-un sis-
tem politico-social cãruia limbajul curent i-a dat numele de Stat liberal“1.
Din punct de vedere istoric, democraþia are, dupã Norberto Bobbio, douã ac-

cepþiuni de bazã, ºi anume formalã ºi substanþialã, „dupã cum se pune în evi-
denþã fie ansamblul regulilor a cãror respectare e necesarã pentru ca puterea po-
liticã sã fie efectiv distribuitã între cea mai mare parte a cetãþenilor, aºa-numitele
reguli ale jocului, fie idealul pe care guvernarea democraticã ar trebui sã-l aibã
în vedere, ºi care este cel al egalitãþii“2. Astfel, complexa problemã a raporturilor
dintre liberalism ºi democraþie se converteºte, dupã Bobbio, în chestiunea, nu
mai puþin dificilã, a raportului dintre libertate ºi egalitate, care ar presupune un
rãspuns univoc la întrebãrile: „Ce fel de libertate? Ce fel de egalitate?“.
Problema egalitãþii, judecatã „preanalitic“ ºi „naiv“, aºa cum afirmã Joseph

Raz, recurge la recunoaºterea teoriilor care aparþin unei anumite tradiþii istorice.
Din acest punct de vedere, „anumiþi filosofi au sugerat cã principiile egalitare
sunt universale ºi necesare. În virtutea generalitãþii lor, toate principiile se aplicã
în mod egal claselor de oameni. Totodatã însã ei disting între aceia care satisfac
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condiþiile lor de aplicare ºi aceia care nu le îndeplinesc. Deci principiile nu sunt
chiar atât de universale“. În aceastã situaþie, o sugestie ar fi cã „un principiu este
universal dacã el se aplicã tuturor subiecþilor morali“3. Or, toþi „subiecþii morali“
formeazã „poporul“, iar statul liberal s-a supus necesitãþii de a construi o noþiune
de popor pe care s-au bazat instituþiile sale atunci când au luat aspect democratic,
în acord cu exigenþele filosofiei liberale care „îºi aflã originea în gândirea juri-
dico-politicã a secolelor al XVII-lea ºi al XVIII-lea“4. În plus, pornind de la ipo-
teza raþionalismului ca mit fondator al ºtiinþelor despre om ºi societate, Paul Claval
aratã cã reflexia secolului al XVII-lea defineºte un model al omului — autonom
graþie raþiunii — ºi al societãþii care începe cu individul, ºi nu invers: „Lumea
socialã nu constituie — în optica raþionaliºtilor — un nivel autonom al realului:
ea se naºte din voinþa ºi din acþiunea oamenilor“5.
Potrivit acestei concepþii individualist-liberale, o societate bunã poate func-

þiona numai inspiratã de principii raþionale, iar aceastã doctrinã aflatã în centrul
vieþii sociale ºi politice, construitã pornind de la teoria dreptului natural, inspirã
Declaraþia englezã (Declaraþia drepturilor, 1688) ºi americanã (Declaraþia de
independenþã, 1776), Declaraþia drepturilor omului ºi ale cetãþeanului (1789)
— documentele întemeietoare ale cetãþeniei moderne unde apare distincþia între
drepturile omului propriu-zise sau drepturile civile ºi cele care fundamenteazã
participarea la putere — drepturile cetãþeanului sau drepturile politice. În cate-
goria drepturilor omului intrã libertatea de opinie (art. 10), libertatea de expri-
mare ºi a presei (art. 11), securitatea individului în raport cu justiþia ºi poliþia (art
7, 8 ºi 9), egalitatea în faþa legii ºi egalitatea accesului la funcþiile publice (art. 6).
(Libertatea absolutã de a gândi, de a publica, de a avea convingeri, de a scrie,
„forme nepreþuite ale fericirii individuale“, fuseserã propuse pentru prima oarã
de Spinoza, în Tractatus politicus, ca scop suprem al cetãþii6.) Aºadar egalitatea
juridicã face parte din categoria mai largã a drepturilor naturale ale omului,
prefigurând egalitatea politicã ce se înscrie mai curând în sfera drepturilor cetã-
þeanului.Acestea din urmã sunt ilustrate de participarea la elaborarea legilor (art. 6),
controlul impozitelor (art. 13 ºi 14) ºi al administraþiei (art. 15). Deºi drepturile
înscrise în declaraþia de la 1789 au fost uneori criticate ca fiind abstracte, formale,
arãtându-se cã de ele puteau profita doar persoanele înstãrite, Alain Monchablon
este de pãrere cã „libertatea conºtiinþei, garanþiile contra arbitrarului sunt la fel
de importante pentru cei sãraci ca ºi pentru cei bogaþi; iar experienþa istoricã
aratã cã desconsiderarea libertãþilor «formale» nu a fost niciodatã compensatã
printr-o creºtere a libertãþilor «reale»“7.
În Franþa, în timpul revoluþiei, cuvântul cetãþean (citoyen) a fost adoptat de

republicani ca fiind cel mai potrivit termen pentru a exprima principiul „libertã-
þii, egalitãþii ºi fratenitãþii“ luând locul cuvântului domn (monsieur), astfel cã
„fiecare francez devine cetãþean în relaþie cu alt francez“8, „ca ºi cum orice alt
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titlu ar fi fost abolit, în timp ce acela de cetãþean era la înãlþime“9. Felul în care
cetãþenia îi egalizeazã pe indivizi este ilustrat de Burdeau prin momentul în care
Adunarea Constituantã stabilea fundamentele instituþiilor liberale ºi Target exalta
virtutea unificatoare a noþiunii de cetãþean. Potrivit acestui statut care-i apropie
pe toþi, „militarii, oamenii bisericii, ai legii, comercianþii, cultivatorii, depãºindu-ºi
prejudecãþile, nu mai sunt altceva decât cetãþeni“.
Se schiþeazã astfel principiile „democraþiei globale, deci democraþiei abstracte

construite pornind de la concepte, democraþia formalã“. Potrivit criticii aduse a-
cesteia, „înainte de a fi cetãþean, omul este cultivator, lucrãtor, jurnalist, comer-
ciant sau medic ºi toate aceste activitãþi îl introduc într-un mediu în care con-
strângerile sunt grele. Fie cã e vorba de puterea economicã, de puterea profesio-
nalã sau, pentru femei, de puterea masculinã, peste tot presiunile se exercitã asu-
pra individului pentru care, libertatea realã fiindu-i paralizatã, libertatea politicã
devine iluzorie“10. O astfel de distribuire contingentã a libertãþii devine sursã a
inegalitãþii, cu toate cã noua ordine socialã ºi politicã pe care o instaura revoluþia
francezã proclama egalitatea.
Comparabilã cu schimbarea pe care a adus-o revoluþia americanã, atât în plan

ideologic cât ºi social, revoluþia „liberalã“ francezã avea alte resorturi. Astfel,
constatã Paul Claval, coloniºtii ºi-au proclamat independenþa faþã de Anglia la 4
iulie 1776 într-o societate fundamental capitalistã, care ºi-a subordonat însã ºi un
important spaþiu de relaþii sclavagiste, prin exploatarea sclavilor negri folosiþi pe
plantaþiile de bumbac. Ei nu au vrut sã creeze o societate în care fiecare alb sã
dispunã de drepturi egale cu celãlalt. În schimb, obiectivele revoluþiei franceze
— de a asigura respectarea drepturilor omului ºi de a crea instituþii politice mai
juste decât cele monarhice într-o þarã în care întreaga structurã este adaptatã or-
dinii vechi — implicã, folosind expresia lui Paul Claval, „bulversarea societãþii
pânã la fundamentele sale“11, pânã la schimbarea formei de guvernãmânt monar-
hic cu cel republican. Or, revoluþia americanã nu fãcea altceva decât sã punã în
acord sistemul politic al unei þãri cu un sistem social deja predominant, în care
cetãþenii coloniilor sunt aceia care decid asupra propriilor drepturi, cât ºi asupra
guvernãrii. Declaraþia de Independenþã, Articolele Confederaþiei, mai târziu
Constituþia ºi Legea Drepturilor sunt documentele constitutive ale democraþiei
americane. Declaraþia de Independenþã (exprimând filosofia moral-politicã a lui
Thomas Jefferson ºi Benjamin Franklin) „a devenit sacrã pentru cetãþenii State-
lor Unite, pentru cã ea simbolizeazã naºterea naþiunii americane, iar cuvintele
sale exprimã valorile acestui popor“12.
Acest act mergea atât de departe, încât proclama cã este dreptul poporului de

a o modifica sau de a o aboli ºi de a institui o nouã guvernare, dacã membrii
Congresului ar încãlca dreptul oamenilor la viaþã, libertate ºi fericire cu care toþi
oamenii au fost înzestraþi la naºtere în mod egal.
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Acest principiu al egalitãþii naturale, deºi proclamat ºi respectat în societatea
modernã (modelele francez ºi anglo-american au fost adoptate de toate demo-
craþiile), este totuºi „încãlcat“ de însãºi structura liberalã a noii societãþi. Cãci
societatea liberalã, prin ierarhiile ce pãstreazã inegalitãþile economice, face din
exerciþiul libertãþii monopolul privilegiaþilor, iar liberalismul nãscând este încã
ataºat de fundamentul libertãþii, ºi nu de consecinþele sale: „Ea aparþine tuturor
oamenilor, chiar dacã nu toþi dispun de abilitãþi egale pentru utilizarea ei. Totuºi,
aceastã inegalitate în folosirea ei nu este efectul unei predestinãri; este conse-
cinþa unei neîndemânãri pe care experienþa ºi reflexia o pot corecta. Bineînþeles,
aceastã credinþã ne iritã prin indiferenþa ei la rezistenþele structurale pe care
societatea existentã le opune avântului libertãþii. Numai cã trebuie sã înþelegem
bine cã, pentru aceia care o profeseazã, aceastã concepþie optimistã s-a nãscut
din observaþiile lor. Întrebuinþarea libertãþii lor le-a confirmat convingerea privi-
toare la virtuþile unei libertãþi inerente naturii umane. Cã aceastã libertate se ex-
teriorizeazã în plan economic prin promovarea învingãtorilor; cã, socialmente,
ea îi instaleazã într-o poziþie dominantã, ºi acesta nu-i un motiv de surprindere
sau indignare. Diferenþierile pe care le provoacã nu-i infirmã universalitatea; ele
probeazã numai cã, dacã toþi oameni au vocaþia libertãþii, îi revine fiecãruia rea-
lizarea promisiunilor acesteia prin utilizarea pe care ºtie sã i-o dea“13.
O astfel de doctrinã sau credinþã (la începuturi) a cãrei practicã proba eficaci-

tatea ºi legitima reuºita burgheziei a întâmpinat critici care þin în primul rând de
„infirmitatea sa congenitalã“, constând în discrepanþa dintre imaginea generoasã
pe care ºi-o face despre om ºi realitatea de fapt a condiþiei umane. Cãci devenind
doctrinã dominantã, liberalismul va impune o ordine socialã în care excesul de
libertate al unor întreprinzãtori va genera injustiþii strigãtoare la cer cãrora cetã-
þeanul nu li se poate opune prin mijloacele legale create pentru a sluji respectarea
drepturilor ºi libertãþilor. Astfel, libertatea, care exprima o speranþã ºi un entu-
ziasm propriu oricãrui început de lume, prin exces, poate deveni „conserva-
toare“, dupã cum remarca Georges Burdeau ºi, în numele ei, statul liberal poate
sã refuze sã sancþioneze prin reguli juridice miºcarea care conduce un grup cãtre
o ordine socialã nouã. Potrivit autorului francez, este cât se poate de adecvatã în
context observaþia lui Marx din Manifestul Partidului Comunist potrivit cãreia
dreptul nu este altceva decât voinþa clasei burgheze erijatã în lege, voinþã al cãrei
conþinut este determinat de condiþiile materiale de existenþã a acestei clase.
„Aceastã atitudine ar putea fi caracterizatã drept imobilism juridic. Cãci astfel
regula de drept este utilizatã în scopul consacrãrii ºi organizãrii statu quo-ului în
timp ce i se neagã facultatea imaginativã“, iar acest lucru poate fi ilustrat prin re-
zistenþa legislativã la revendicãrile mediilor lucrative atât în Anglia, cât ºi în
Franþa. Carenþele legislaþiei sociale, refuzul de a utiliza impozitul ca instrument
de redistribuire a bogãþiei, indiferenþa statului privitor la raporturile între angaja-
tori ºi angajaþi, ostilitatea sa privitor la crearea serviciilor colective – sunt numai
câteva din aspectele „imobilismului juridic“ liberal din punctul de vedere al lui
Burdeau, care adaugã la aceste exemple ºi piedicile în calea evoluþiei juridice
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prin jurisprudenþa Curþii Supreme în materie de control al constituþionalitãþii le-
gilor în Statele Unite14.
Filosoful francez al liberalismului noteazã cã acolo unde orice regulã este

fondatã pe voinþa conºtientã a individului, ordinea juridicã nu va putea proceda
decât prin lege ca voinþã reflectatã sau prin contractul voinþelor concurente. I se
refuzã astfel orice autoritate „acelei ordonãri spontane cãreia astãzi i se dã
denumirea de drept social“. Astfel, este interzisã prin regulã organizarea naturalã
a raporturilor colective. „Cutuma, în forma sa modernã – cutumã lucrãtoare,
practicã a afacerilor, formare spontanã a instituþiilor – nu au drept de cetate în
statul liberal“15. Aici, „jurisprudenþa însãºi se vede redusã la rolul de înregistra-
toare a voinþelor. Dacã omul care contracteazã, adunarea care face ca legea sã
decidã astfel, colectivitatea, în funcþie de evoluþia sa, de aspiraþiile sale ºi chiar
de creaþiile sale de norme, vor rãmâne paralizate în acest drept imobil. Legislaþia
privitoare la autoritatea maritalã, la divorþ, la avort ne furnizeazã, pânã în anii
din urmã, exemple ale acestui statism juridic. Juriºtii înºiºi, chiar ºi cei mai cla-
sici, au trebuit sã constate aceastã respingere a creaþiei normative potrivit prin-
cipiului cã orice regulã de drept nu-ºi poate afla sursa decât în voinþele indivi-
duale. Saleilles observa faptul cã odatã cu postulatul autonomiei voinþei „nu mai
existã creaþie istoricã, nu mai existã decât creaþii contractuale: legalism în drep-
tul privat, constituþionalism în dreptul public; accesele vitale ale istoriei nu au
nicio putere împotriva dreptului“ (L’ origine du droit et du devoir)16.
Guvernanþii nu au þinut cont de consecinþele fatale ale acestei orbiri, dar acest

lucru nu le poate fi reproºat filosofilor liberali. Primii teoreticieni ai liberalis-
mului, continuã Burdeau, niciodatã nu au considerat cã o astfel de întreprindere
privatã, un astfel de statut al proprietãþii, un astfel de tip de contract ar realiza
într-un mod abstract ºi definitiv exigenþele libertãþii. Nici Bentham, nici Jean-
Baptiste Say, nici Stuart Mill nu ar fi acceptat suspendarea destinului libertãþii
pentru menþinerea unei anumite reglementãri. Ei au avut un simþ al evoluþiei so-
ciale suficient de ascuþit pentru a-ºi fonda speranþele în permanenþa unei legis-
laþii pozitive atât de „liberale“, încât legile sã poatã apãrea provizorii la un mo-
ment dat. Numai fiindcã puterea câºtigatã prin libertate devine un instrument de
exploatare se poate ajunge la confundarea valorii dreptului cu imuabilitatea re-
glementãrilor sale. „Acoperind cu prestigiul libertãþii ceea ce nu era decât o con-
diþie contingentã ºi, în consecinþã, modificabilã, prin exerciþiul sãu, totul s-a în-
tâmplat ca ºi cum s-ar fi admis faptul cã legile naturale ale primilor liberali ar fi
fost adesea încarnate în dispoziþiile legii pozitive ºi i-ar fi conferit indiscutabila
lor autoritate. Printr-un paradox ce scoate în evidenþã ambiguitatea acestei cre-
dinþe, niciodatã pânã în epoca liberalismului triumfãtor legea umanã n-a fost în
acelaºi timp plasatã atât de sus ºi coborâtã atât de jos. Ceea ce a ridicat-o pe un
piedestal a fost credinþa în recunoaºterea lucrurilor eterne; ceea ce o fãcea demnã
de dispreþ era defãimarea, ponegrirea a cãrei raþiune este pretenþia de a modifica
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ordinea socialã existentã. Prima era sacrã, a doua ereticã. Cã în calitate de clasã
dominantã beneficiarii puterii liberale îºi apãraserã privilegiile consacrate de
dreptul existent, este o atitudine prea cunoscutã pentru a surprinde. Dar ceea ce
este inacceptabil, este implicarea liberalismului ºi liberãþii în aceastã luptã în
care nu avea ce cãuta“17.
Din punct de vedere juridic liberalismul instaureazã o „civilizaþie a contrac-

tului“, dupã cum remarcã Georges Burdeau, ceea ce înseamnã cã deºi avea exi-
genþa ca legile sã fie puþin numeroase ºi absolut generale, „cel puþin pe acestea
se baza ordinea socialã ºi siguranþa cetãþenilor“. De aceea, cu atât mai mult, statul
liberal a conferit contractului autoritatea legii. „Convenþiile legal formate, stipuleazã
articolul 1134 din Codul civil francez, þin loc de lege pentru aceia care le-au fã-
cut“. Autonomia voinþei contractanþilor conduce astfel la recunoaºterea pentru
individ a puterii de a crea el însuºi, direct, substanþa dreptului.
Aceastã concepþie a dreptului, sub pretextul de a proteja libertatea, confirmã

privilegiile acelora care sunt în mãsurã sã exprime o voinþã autonomã, dar
Burdeau subliniazã cã imperialismul voinþelor independente specific liberalis-
mului începând cu a doua jumãtate a secolului al XIX-lea nu era necesar implicat
de premisele gândirii liberale. Într-o primã perspectivã, aminteºte filosoful fran-
cez, drepturile subiective ale indivizilor derivau dintr-un drept obiectiv primor-
dial, legea naturalã ca expresie a unei ordini providenþiale ºi impusã de Dumne-
zeu oamenilor ºi societãþii. Acesta era cadrul în care individul îºi putea pune în
valoare voinþa sa. ªi, de îndatã ce filosofia dreptului s-a secularizat, dreptul natu-
ral raþional conceput menþinea în graniþele justiþiei libertatea de a contracta.
Dar, pe de altã parte, o civilizaþie a contractului asigurã domnia forþei în mã-

sura în care egalitatea pe care o prezumã între pãrþi este inexistentã în fapt. Cãci
„în spatele autonomiei voinþei, se aflã contractul de adeziune, mâna forþatã,
adicã ipocrizia unei reguli ce nu înceteazã sã se dovedeascã unilateralã“, iar cel
care o impune îºi liniºteºte conºtiinþa invocând libertatea partenerului. Dacã a-
ceastã ipocrizie este proprie burgheziei ºi mediului de afaceri ale vechiului con-
tinent, „americanii nu s-au împiedicat de astfel de scrupule“, cãci „pentru ei, în
epoca ce credita doctrinele evoluþioniste, libertatea contractualã, instrument al
concurenþei, apãrea drept condiþia unei oportune selecþii naturale“. În schimb, în
Franþa filosofii au mers pânã acolo încât au subordonat justiþia însãºi conþinutu-
lui convenþiilor. „Orice justiþie, declara Fouillée, trebuie sã fie contractualã (...)“,
iar toate celelalte forme ale justiþiei trebuie sã ajungã la contract în mod logic,
ca la suprema lor condiþie18. În alte situaþii, contractul a fost considerat drept un
instrument al justiþiei comutative, în mãsura în care mai presus de libertatea con-
venþiilor invoca preþul just sau salariul just.
Burdeau mãrturiseºte cã a adus în discuþie „aceste observaþii banale azi“,

pentru a explica felul în care o societate care se dorea regizatã de liberul arbitru
al fiecãruia, care reducea rolul legii pentru a-l dezvolta pe acela al libertãþii, care
discredita statul pentru a exalta individul, a ajuns sã nu accepte ca regulã decât

66 LORENAPÃVÃLAN-STUPARU 6

————————
17 Ibidem, p. 136.
18 Ibidem, p. 138.



legea celor puternici: „Paradis al juriºtilor, civilizaþia contractului nu a suscitat
decât târziu dezavuarea acestor principii. Sã fim generoºi ºi sã nu imputãm decât
satisfacþiilor tehnice procurate faptul cã nu s-au grãbit sã se detaºeze de ele (a se
vedea E. Gounod, Le Principe de l’autonomie de la volonté en droit privé)“ – ne
îndeamnã Burdeau în condiþiile în care „statul liberal a trãdat liberalismul“, iar
„puterea, ce avea datoria sã protejeze libertãþile, s-a fãcut complice intereselor“19.

2. Egalitatea între etic ºi politic

Dacã urmãrim o evoluþie a noþiunii de cetãþean care îi egalizeazã pe indivizi
în epoca modernã, putem constata cã etapei teoretice umaniste îi urmeazã o eta-
pã realistã pe a cãrei ultimã treaptã cetãþeanul devine subiect de drept interna-
þional, fãrã a rãsturna însã raportul dintre subiectul politic determinat ºi stat, cãci
„în principiu numai membrii unei comunitãþi politice naþionale sunt cetãþeni, în
opoziþie cu strãinii“20.
În epoca modernã liberalii democraþi au gãsit soluþia democraþiei reprezen-

tative, pornind de la punctul de vedere axat pe ideile raþiunii, dreptului ºi liber-
tãþii de alegere ºi egalitate a ºanselor pentru toþi indivizii maturi, iar cetãþenia
este statutul care conferã individului egalitate politicã ºi juridicã, în ciuda inega-
litãþilor sociale ºi culturale. Afirmaþiile clasice ale acestei poziþii se aflã în filo-
sofia lui James Madison ºi Jeremy Bentham. În viziunea acestuia din urmã, de-
mocraþia reprezentativã are drept caracteristicã protecþia cetãþenilor faþã de folo-
sirea despoticã a puterii politice (de cãtre monarh, aristocraþi sau orice alt grup).
Statul reprezentativ devine astfel un arbitru, în timp ce indivizii îºi desfãºoarã
activitãþile ºi îºi urmãresc interesele proprii în cadrul societãþii civile în acord cu
legile economice ale competenþei ºi ale liberului schimb21.
În statul ce reprezintã numai acea parte a corpului politic al cãrui obiect spe-

cific este menþinerea legii, promovarea prosperitãþii comune ºi a ordinii publice,
în statul înþeles drept parte „specializatã în interesele întregului“22, „un soi de
operã de artã“ construitã de om, justiþia fãcând parte din ansamblul de instituþii
este la rându-i o întruchipare superioarã a raþiunii.
Cu toate acestea, aºa cum remarcã ThomasA. Sprangers, ascensiunea raþiunii

în politicã (aºa cum se întâmplã în cazul statelor democrate) nu eliminã autori-
tatea, în schimb o transformã. Participanþii la o întreprindere raþionalã îºi folo-
sesc libertãþile ca necesitate instrumentalã pentru obþinerea binelui comun, astfel
cã, într-un anumit sens, libertatea participanþilor de a gândi ºi acþiona conform
voinþei proprii este limitatã de obligaþia lor de a gândi ºi acþiona aºa cum trebuie.
„Cetãþeanul bun al unei republici raþionale este, mai întâi de toate, acela devotat
binelui comun înþeles ca scopul cel mai potrivit al vieþii politice“23, ceea ce în-
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seamnã cã instituþiile pur ºi simplu nu pot obþine binele comun în mod automat,
fãrã ca un anumit numãr de cetãþeni sã fie capabili ºi dornici de a se comporta
astfel încât sistemul sã funcþioneze.
Într-o societate care „instituþionalizeazã normele practicii raþionale“ cetãþenia

descrie un model complex al privilegiilor ºi obligaþiilor. Participanþii la viaþa po-
liticã a unei societãþi raþionale nu sunt pur ºi simplu „individualiºti posesivi“, ci
sunt constrânºi în activitatea publicã de o serie de principii intrinseci raþiunii. Ei
trebuie sã fie toleranþi cu drepturile altora, trebuie sã respecte legitimitatea auto-
ritãþii raþionale, trebuie sã recunoascã ºi sã aprecieze disciplina raþiunii, sã se
strãduiascã mereu sã-ºi îmbunãtãþeascã propriile facultãþi de judecatã politicã ºi
trebuie sã fie orientaþi spre binele general. Pe de altã parte, cetãþenii „republicii
raþiunii“ posedã o panoplie corespunzãtoare de drepturi ºi privilegii care protejeazã
autonomia lor, respectul „dreptului la judecata privatã“, încurajeazã participarea
lor la viaþa comunitãþii ºi susþin aspiraþiile de egalitate24, dreptul egal la justiþie.
Înainte de-a sublinia specificul egalitãþii politico-juridice liberale, putem ob-

serva cum problematica drepturilor omului ºi ale cetãþeanului implicã o sincerã
nedumerire în privinþa întâietãþii termenilor care o structureazã, generatã pe de o
parte de faptul cã ideea însãºi de cetãþenie s-a constituit în paralel cu o anumitã
concepþie a libertãþii, egalitãþii ºi participãrii, iar pe de altã parte de faptul cã
aceºti termeni, determinându-se reciproc, sunt inseparabili. Totuºi o posibilã cale
de a urmãri firul acestei „þesãturi conceptuale“ porneºte de la faptul elementar cã
cetãþenii unui stat democratic sunt egali în drepturi, liberi unii faþã de alþii ºi în
faþa oricãrei autoritãþi în condiþiile respectãrii legii, aceste prime douã atribute
reprezentând condiþia participãrii politice care este totodatã un drept ºi o obligaþie.
Egalitatea este deci relaþia în care se aflã cetãþenii în raport cu drepturile („ex-

presia voinþei generale“). De aceea discursurile despre egalitate sunt adesea sub-
stituite de acelea despre drepturi, cele din urmã, la rândul lor, suprapunându-se
libertãþilor civile ºi politice.
Ideea drepturilor ca mãsurã a libertãþii — fie acestea drepturi „naturale“ sau

drepturi ale omului — integratã concepþiei raþionalitãþii sociale pune în acord
demnitatea individualã a omului ca fiinþã raþionalã, pe de o parte cu semenii sãi,
iar pe de altã parte cu instanþa autoritarã ºi în final cu libertatea. Interpretarea
dreptului ca determinaþie a cetãþeniei într-o societate raþionalã plasatã în con-
textul criticist kantian, pe care o oferã Thomas A. Sprangers Jr., porneºte de la
legea moralã supremã, imperativul categoric în binecunoscuta-i formulã: „Ac-
þioneazã astfel încât sã foloseºti umanitatea atât în persoana ta, cât ºi în persoana
oricui altuia întotdeauna în acelaºi timp ca scop, iar niciodatã numai ca mijloc“.
Acesta ar fi, potrivit autorului invocat mai sus, fundamentul drepturilor omu-

lui într-o societate raþionalã: fiecare cetãþean, ca fiinþã raþionalã, are pretenþia le-
gitimã de a fi tratat cu respect, ca „scop în sine“ ºi nu ca mijloc. Cãci „dacã o so-
cietate raþionalã ºi-ar trata membrii mai curând ca mijloace decât ca scopuri, da-
cã nu i-ar respecta ºi nu le-ar acorda întreaga demnitate, i-ar priva de însãºi con-
diþia sine qua non a performanþei lor ca cetãþeni“25.
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Ideea libertãþii care face din om un „membru al lumii inteligibile“ ºi din ac-
þiunile sale conform legilor acestei lumi domeniu al datoriei morale, care ar pu-
tea fi interpretatã, dupã pãrerea mea, drept condiþionare deliberatã a fiinþei raþio-
nale faþã de legile pe care ea însãºi ºi le impune ºi care totodatã dã mãsura drep-
tului ºi a liberalismului nu a existat de la bun început în forma aceasta.
Existã un fel de antagonism între „vechile“ ºi „noile“ drepturi ale omului,

este de pãrere Jacques Maritain, altfel spus între cele calificate drept „inalienabile“
ºi universale ºi cele sociale, care vizeazã asigurarea eficacitãþii grupului social ºi
eliberarea celor ce muncesc de mizerie ºi de servitutea economicã. Pe de altã
parte, omul posedã drepturi inalienabile, dar este privat de posibilitatea de a re-
vendica aceste drepturi – ceea ce stimuleazã impulsul de a acþiona pentru schim-
barea acestei situaþii. Evoluþia drepturilor cetãþeneºti s-ar manifesta, dupã Marshall
(Citizenship and social class) prin presiunea continuã ce se exercitã în direcþia
egalitãþii. Cu toate acestea, drepturile cetãþeneºti nu pot fi separate de dezvol-
tarea capitalismului, care nu este un sistem al egalitãþii, ci al inegalitãþii. Pe acest
paradox este centratã reflexia lui Marshall: cum pot sistemele occidentale sã rã-
mânã stabile ºi dezvoltate dacã sunt bazate pe un conflict atât de radical între douã
principii opuse?26
Marshall structureazã cetãþenia în trei etape: o cetãþenie preocupatã de drep-

turile civile, apoi de drepturile politice ºi, în sfârºit, de drepturile sociale. Soluþia
paradoxului apare în aceastã ultimã fazã. Cetãþenia socialã implicã un soi de „in-
vadare a logicii contractului de cãtre logica statului“27, pentru cã tinde sã subor-
doneze justiþiei sociale, preþurile pieþei ºi sã înlocuiascã liberul schimb cu decla-
rarea drepturilor. Aceste drepturi au fost atât de adânc implantate în logica con-
tractului, încât se poate spune cã „modificã modelul inegalitãþii sociale“. Inegali-
tatea se pãstreazã numai la nivelul câtorva sectoare ale consumului privat, ºi nu
la nivelul statului ºi în consecinþã este mult mai acceptabilã din punct de vedere
social. (Opinie ce se apropie de viziunea lui Tocqueville care înþelegea egalitatea
ca egalizare a condiþiilor.) Tensiunile între principiile opuse ale cetãþeniei ºi prin-
cipiile pieþei fiind înlãturate datoritã compromisului social, devin un factor de
echilibru al societãþii industriale28.
Contrar opiniei potrivit cãreia logica egalitaristã a drepturilor sociale se ar-

monizeazã cu logica antiegalitaristã a dreptului de acumulare, pentru cã primele
le echivaleazã ºi chiar le submineazã pe ultimele, J.M. Barbalet (Citizenship,
1988) considerã cã aºa-zisele drepturi sociale nu aparþin cetãþeniei ºi, mai mult
decât atât, cã nu sunt drepturi, furnizând urmãtoarele argumente: drepturile so-
ciale nu sunt în ele însele drepturi de participare la o comunitate, ci „oportunitãþi
condiþionale“ care fac posibilã aceastã participare; în timp ce drepturile civile ºi
politice sunt cu necesitate universale ºi formale, aºa-numitele drepturi sociale
sunt particulare ºi selective; spre deosebire de drepturile politice ºi civile, drep-
turile sociale sunt condiþionate de existenþa unei economii dezvoltate, o structurã
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administrativã ºi profesionalã, o efectivã bazã fiscalã29. Ceea ce influenþeazã
însãºi relaþia de egalitate în drepturi.
Egalitatea în aspectul ei „mitologizant“ era tema de meditaþie a celor care se

întorceau cu gândul la vârsta de aur sau la proiectele utopice. Dar în forma ei
„realistã“ se referea la aceleaºi drepturi ºi îndatoriri pentru bãrbaþi ºi femei, la
poziþia comunã a clerului ºi a nobilimii în faþa legilor ºi, într-o alternanþã utopic-
realistã, putea chiar fi dedusã din conceptul despre naturã, aºa cum a fãcut-o
Helvetius. Acesta arãta cã între oameni nu existã diferenþe în momentul naºterii,
numai educaþia punând amprenta inegalitãþii reprezentanþilor speciei. În formula
lui Bentham ideea egalitãþii, ca expresie a voinþei secolului, suna astfel: „ferici-
rea, ºi implicit conducerea afacerilor publice, de care depindea într-o mare parte,
nu trebuia sã mai fie rezervatã unui grup de aleºi; fericirea devenea dreptul tu-
turor; cea mai mare fericire posibilã pentru cei mai mulþi cu putinþã“30.
Totuºi, susþineau alþii, ca fericirea sã se realizeze, oamenii ar trebui sã se mul-

þumeascã cu egalitatea moralã care constã în menþinerea fiecãruia în drepturile
sale, egalitatea socialã, spre deosebire de egalitatea politicã, fiind de neînfãptuit
în practicã, neputând fi „geometrizatã“, având la urma urmei chiar un caracter
ilogic. Dupã d’Holbach natura stabileºte o inegalitate necesarã ºi legitimã între
membrii sãi, fondatã în scopul invariabil al societãþii, adicã fericirea ºi conserva-
rea sa. Filangieri de asemenea înscrie în programul sãu ideal securitatea ºi ferici-
rea, „conservatione e tranquillita“, însã: „omul virtuos nu va fi niciodatã egal cu
netrebnicul, omul de spirit cu imbecilul, omul curajos cu laºul; existã inegalitãþi
morale între oameni, aºa cum existã inegalitãþi de fizic între tânãr ºi bãtrân, între
atlet ºi infirm. Ar fi stupid sã vrei sã egalizezi clasele: este suficient ca oamenii
sã fie egali în faþa legii ºi ca naºterea sã nu confere niciun privilegiu; în aceasta
doar constã egalitatea“ (sintezã a concepþiilor lui d’Alembert, a baronului d’Holbach,
a lui Pietro Verri ºi a lui Gaetano Filangieri, realizatã de Paul Hazard)31. Deci,
încã de la începuturile epocii moderne, egalitatea are numai sens politico-juridic.
Altfel spus, dorinþa oamenilor de a fi egali cu alþii ar trebui sã se bazeze pe autocon-
siderarea meritelor ºi calitãþilor individuale, în comparaþie cu acelea ale indivi-
zilor faþã de care este proiectatã poziþia de egalitate. Dacã trebuie reflectat cu se-
riozitate la egalitate, referenþialul poate fi, într-adevãr, în plan juridic acela al le-
gii, în plan politic acela al drepturilor de a participa într-un fel sau altul la luarea
deciziilor de care depinde viaþa socialã în ansamblu ºi situaþia „cetãþii“ în parti-
cular, iar în plan social într-o posibilitate a ºanselor de realizare individualã ne-
discriminatorie. Adicã în posibilitatea principialã de acces la cel mai înalt statut
al fiecãrui individ dotat cu capacitãþi raþionale, indiferent de startul social sau
etnic de la care porneºte. Este aici ceva din liberalismul celui mai puþin avantajat
ce transpare din teoria rawlsianã a justiþiei32, bazatã pe principiul libertãþii egale
ºi pe acela al unei justiþii ce se împarte în douã componente: aceea a diferenþei
„care justificã numai acele inegalitãþi economice ºi sociale care maximizeazã be-
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neficiile cetãþenilor celor mai puþin avantajaþi“, cât ºi aceea a „egalitãþii impar-
þialitãþii ºanselor“ potrivit cãreia „oameni cu capacitãþi ºi talente similare ar tre-
bui sã se bucure de ºanse similare în viaþã… indiferent de categoria economicã
în care s-au nãscut“33. În orice caz, egalitatea, excluzând egalitarismul nivelator
ºi uniformizant, nedrept prin defavorizarea celui bun, nu poate fi stabilitã, în ab-
senþa raþiunii, prin forþã ºi fiecare individ ar trebui sã-ºi evalueze nivelul propri-
ilor aspiraþii.
Dacã noþiunea libertãþii ca exerciþiu al minþii ce refuzã dogmele de orice na-

turã poate fi extinsã ºi aplicatã domeniului vieþii sociale ca tentaþie a depãºirii
coerciþiei ºi totodatã ca imperativ al gãsirii unor legi noi, care sã permitã afirma-
rea integralã a individului, noþiunea de egalitate ca modalitate concretã de a fi a
libertãþii îºi precizeazã conþinutul numai la nivelul politic ºi mai târziu social al
vieþii umane.
Ideea centralã a doctrinei liberale care a dominat secolul al XIX-lea este aceea

a conflictului permanent între exigenþele individului ºi acelea ale societãþii: sta-
tul, guvernarea apar „ca un rãu necesar, a cãrui activitate trebuie limitatã la ma-
ximum“, puterea fiind consideratã periculoasã, „cãci aceia care o exercitã sunt
deschiºi în mod natural abuzurilor“34.
În acest context sunt reglementate urmãtoarele libertãþi publice: 1. Libertãþile

fizice cu urmãtoarele specii: siguranþa persoanei, libertatea domiciliului, liberta-
tea de circulaþie; 2. Libertãþile legate de gândire în aspectul ei religios, de dreptul
la învãþare, libertatea presei scrise, a radioului ºi a televiziunii, a spectacolelor;
3. Libertãþile de grupare: manifestãri publice, reuniune, asociere; 4. Libertãþi eco-
nomice, libertatea de a munci, libertatea sindicalã, libertatea de a întreprinde ceva35.
Pe acest fond, întrebarea dintotdeauna a legislaþiei civile privind scopurile sale

îºi aflã deplina-i valabilitate într-un rãspuns cât mai apropiat de adevãr. „Este po-
sibilã promovarea celor mai bune comportamente? Aceastã dificultate prealabilã
nu este mai puþin redutabilã decât determinarea «bunelor moravuri». Este cert cã
legea are o influenþã asupra atitudinilor cetãþenilor (...) ºi aceasta este una dintre
raþiunile pentru care se militeazã în favoarea unei legislaþii respectuoase faþã de
tradiþie ºi câtuºi de puþin ambiþioasã“36.
Revenind la libertãþile politice ºi pornind de la observaþia cã valorile partici-

pãrii ºi egalitãþii fuzioneazã în ideea de libertate, nu e mai puþin adevãrat cã atât
libertatea cât ºi egalitatea pot fi definite în funcþie de drepturile cetãþeanului. În
oricare dintre ipostazele acestor elemente care intrã în sfera noþiunii de cetãþean,
libertatea ºi egalitatea, cel puþin la nivelul politic, sunt interdependente. Este
ceea ce sesizeazã ºi Cornelius Castoriadis, potrivit cãruia exigenþa egalitãþii ar fi
„strict echivalentã cu aceea a libertãþii“ din moment ce ambele sunt universali-
zate. Din moment ce ieºim din domeniul pur juridic ºi ne interesãm de libertatea
ºi egalitatea „efective“, constatãm cã ele depind de oricare dintre instituþiile so-
cietãþii. „Cum poþi fi liber, dacã existã inegalitate a participãrii efective la putere?“37.
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Rãspunsul, dupã Philippe Braud, se aflã în ideea de cetãþean ca spectator rãsfãþat
de putere în anumite momente: „Chiar artificialã ºi intermitentã, identitatea de
cetãþean aduce o compensaþie neinfinitezimalã preþurilor inegalitãþii suferite în
viaþa realã. Pentru un timp (cel al atenþiei consacrate campaniilor electorale ºi al
declaraþiilor oamenilor politici) se impune în conºtiinþa celor «rãu situaþi», în sâ-
nul ierarhiilor sociale, impresia de a exista mai mult, de a fi mai mult recunoscut.
Refulând pe orbite secundare, identitãþile lor concrete de producãtor (supus la in-
dicaþiile altuia), de consumator (cu o slabã putere de cumpãrare), de rezident (lo-
cuind în inconfort) etc., retorica cetãþeanului aduce pe scena politicã o oarecare
«destindere a eului», adicã o calmare momentanã a frustãrilor sociale, prin uitare
(negare) a inegalitãþilor sau inferioritãþilor reale“38.
Egalitatea se regãseºte în formele participãrii cetãþeneºti, ºi anume acþiunea

cetãþeneascã, implicarea cetãþeneascã, participarea electoralã, participarea obli-
gatorie, care presupune responsabilitãþile legale ºi obligaþiile cetãþeneºti, include
activitãþi cum ar fi plãtirea taxelor, îndatoririlor juridice ºi serviciul militar.
Dacã participarea, servind deopotrivã scopurilor societãþii ºi bunãstãrii mem-

brilor acesteia, este indicator al funcþionãrii unei societãþi bune ºi raþionale, ea
este, cu atât mai mult, expresia concretã a libertãþii ºi egalitãþii de care se bucurã
cetãþenii unui stat.
Participarea la „comunitatea democraticã“ deopotrivã moralã ºi politicã se

stabileºte, ca relaþie între parte ºi întreg, tocmai pe baza principiilor libertãþii ºi
egalitãþii fãrã de care legile statului privitoare la cetãþeni ºi-ar pierde caracterul
lor de universalitate.
Înscrise în constituþii ca ºi în proiectele filosofilor, drepturile omului ºi ale ce-

tãþeanului ridicã în plan real problema accesului la justiþie. De aceea Paul
Bouchet aratã cã „orice societate care se vrea progresistã trebuie sã aibã ca
obiectiv prioritar capacitatea de a permite cetãþenilor sãi cunoaºterea drepturilor
pe care le au ºi puterea de a le exercita“39. Pe lângã diferenþa economicã dintre
„cei puternici ºi cei care se aflã în mizerie“, un alt obstacol în calea exercitãrii
acestora este cel cultural: „nu existã numai excluºii din punct de vedere econo-
mic, dar existã ºi excluºii din punct de vedere juridic (...), cei care au drepturi ºi
nu le pot valorifica pentru cã nu le cunosc. ªi dacã ei ar trebui sã aparã în faþa
tribunalelor, ei nu ar apãrea într-o situaþie egalã cu acei cetãþeni care beneficiazã
de un mediu cultural favorizant“40.
Egalitatea politico-juridicã liberalã, dincolo de un drept al omului ºi cetãþea-

nului, este un principiu etic, aºa cum sintetizeazã Levente Salat: „În pofida nenu-
mãratelor disensiuni interne, teoria liberalismului modern cade de acord cã prin-
cipiul cel mai general ce trebuie respectat în mod obligatoriu de cãtre un stat li-
beral este egalitatea moralã a persoanelor aflate sub autoritatea acestuia. Dworkin
(Liberal Community) este de pãrere cã întrebarea «Ce înseamnã faptul cã guver-
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narea trebuie sã-i considere pe cetãþeni egali?» este problema centralã a filoso-
fiei politice, cel puþin de la Kant încoace. Astfel, interesul fiecãrui individ al so-
cietãþii conteazã, ºi conteazã în egalã mãsurã, iar guvernarea este obligatã sã tra-
teze fiecare individ aflat sub autoritea sa ca fiind egal cu ceilalþi, toþi indivizii
bucurându-se aºadar de atenþie ºi respect în aceeaºi proporþie. Dworkin diferen-
þiazã douã situaþii secundare ale idealului egalitãþii politice: situaþia în care gu-
vernul îi trateazã pe oameni ca egali ºi situaþia în care guvernul trateazã oamenii
în mod egal cu ocazia distribuirii bunurilor materiale ºi financiare. În viziunea
lui Dworkin, primul aspect este mai de profunzime, fiind astfel constitutiv în
contextul liberalismului, iar cel de-al doilea este derivat. Filosofia politicã libe-
ralã tinde cãtre consens ºi privitor la faptul cã existã douã instituþii ce servesc în
modul cel mai direct principiul egalitãþii morale: piaþa ºi guvernarea bazatã pe
principiul majoritãþii. Cu toate cã nici una nu este perfectã ºi se întâmplã uneori
ca ele sã genereze nedreptãþi, pânã în acest moment nu s-a reuºit inventarea unor
metode mai adecvate de distribuire a bunurilor ºi a ºanselor cetãþenilor, într-un
mod în care deciziile sã se bazeze pe egalitatea de opinie a tuturor indivizilor“41.
Pe scurt, în societatea modernã toþi indivizii se bucurã de rezultatele liberalis-
mului la nivel etic ºi juridic, la nivelul egalitãþii de principiu, chiar dacã sunt lip-
siþi de iniþiativã economicã, culturalã, civicã, politicã, chiar dacã nu au mentali-
tatea profitului ºi uneori nu sunt conºtienþi de potenþialul ºi de privilegiul de a te
fi nãscut într-o societate ºi o lume construite pe principii liberale, chiar dacã
unele drepturi sunt încãlcate ºi numai anumiþi indivizi profitã din plin de toate
avantajele liberalismului. Cãci „în sensul lor mai larg, atunci când se extind la
sfera economicã, aºa cum se întâmplã cu doctrinele opuse ale liberalismului ºi
egalitarismului, libertatea ºi egalitatea sunt valori antitetice, în sensul cã nu se
poate actualiza pe deplin una dintre ele fãrã limitarea sensibilã a celeilalte: o so-
cietate liberalã ºi de liber schimb este inevitabil inegalitarã; tot astfel, o societate
egalitarã este în mod inevitabil neliberalã. Libertarianismul ºi egalitarismul îºi
au rãdãcinile în concepþii profund diferite despre om ºi societate“42. În timp ce
concepþia liberalã e individualistã, conflictualã ºi pluralistã, concepþia egalitarã
e totalizantã, armonioasã ºi monistã. În timp ce liberalul are drept obiectiv ex-
pansiunea personalitãþii individuale, „chiar dacã dezvoltarea personalitãþii mai
bogate ºi înzestrate se poate face în detrimentul dezvoltãrii personalitãþii mai sã-
race ºi mai puþin înzestrate“, egalitarul urmãreºte dezvoltarea comunitãþii în an-
samblul ei, chiar cu preþul reducerii sferei de libertate a particularilor.
Astfel egalitatea în libertate devine singura formã de egalitate compatibilã cu

libertatea, aºa cum e înþeleasã aceasta de cãtre doctrina liberalã ºi încã de la apa-
riþia statului liberal, aceastã formã de egalitate a inspirat douã principii funda-
mentale care au fost enunþate în norme constituþionale: a) egalitatea în faþa legii;
b) egalitatea în drepturi. „Principiul egalitãþii în faþa legii poate fi interpretat re-
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strictiv, ca o formulare diferitã a principiului afiºat în toate tribunalele: «Legea
este egalã pentru toþi». În acest sens, principiul afirmã pur ºi simplu cã judecãto-
rul trebuie sã fie imparþial în aplicarea legii; ca atare, principiul egalitãþii în faþa
legii este unul dintre mijloacele constitutive ºi aplicative ale statului de drept,
fiind inerent statului liberal în virtutea identificãrii deja menþionate a statului li-
beral cu statul de drept. Înþeles într-un sens mai larg, principiul egalitãþii în faþa
legii afirmã cã toþi cetãþenii trebuie sã fie supuºi aceloraºi legi, motiv pentru care
e necesar sã fie suprimate sau sã nu fie restabilite legile specifice unor anume or-
dine sau stãri: principiul este egalitar întrucât eliminã o discriminare precedentã.
În acest context, principiul egalitãþii în faþa legii exprimã refuzul societãþii divizate
în caste ºi afirmã o societate în care subiecþii originari sunt numai indivizii“43.
Chiar dacã drepturile sociale ºi libertãþile concrete rãmân o exigenþã, indivi-

dul ºi statutul de cetãþean (adesea ignorat) datoreazã liberalismului concepþia
egalitãþii politico-juridice ce face face posibilã îndeplinirea acestora.
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