


JOHN STUART MILL s-a nãs cut la Lon dra, la 20 mai 1806. A avut par -
te de una din tre cele mai fai moa se ex pe rien þe edu ca þio na le. Ta tãl sãu,
eco no mis tul ºi fi lo zo ful uti li ta rist Ja mes Mill, dis ci pol al lui Ben tham,
l-a cres cut com plet se pa rat de alþi co pii: bã ia tul ºtia grea ca la cinci
ani, al ge bra ºi la ti na la nouã ani. Nici un fel de re li gie, de me ta fi zi -
cã nu au fost lã sa te sã pã trun dã pânã la John Mill. 

Re zul ta tul aces tei edu ca þii a fost am bi guu: John a ab sor bit uti li ta ris -
mul lui Ben tham ºi al ta tã lui sãu, dar a tre cut ºi prin tr-o cri zã pro fun dã
la vâr sta ado les cen þei. 

John Stuart Mill, mai ales în ceea ce pri veº te fi lo zo fia po li ti cã, nu
s-a re zu mat doar la au to rii an glo-sa xoni. El se re fe rã la ger ma nul Wil -
helm von Hum boldt cu res pect ºi a fost în le gã tu rã strân sã cu fran -
ce zul Toc qu e vil le. 

Se spu ne ade sea, ºi se pare cã pe bunã drep ta te, cã John Stuart Mill
este ul ti mul mare li be ral cla sic ºi pri mul li be ral mo dern. La Mill se
pot gãsi pre o cu pãri ºi pen tru dis tri bui rea echi ta bi lã a ve ni tu ri lor sau
pen tru ro lul co mu ni tã þii în via þa so cia lã. Exis tã însã ºi cea lal tã fa þe tã,
te o re ti za rea li ber tã þii in di vi du a le; este la tu ra atât de bine ilus tra tã în
ese ul De spre li ber ta te, apã rut în 1859. Aici teza cen tra lã con stã, în fond,
în aceea cã in di vi dul este su ve ran asu pra lui în suºi, asu pra pro priu lui trup
ºi spi rit. Mill de nun þã ori ce ti ra nie asu pra in di vi du lui, fie ea ºi ti ra nia ma -
jo ri tã þii. 

Mill a fost o per so na li ta te mul ti la te ra lã: a scris tra ta te de eco no -
mie ºi de lo gi cã, a dez vol tat fi lo zo fia uti li ta ris tã ºi fi lo nul tra di þiei em -
pi ris te en gle ze. A mu rit în 1873.
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Ma re le prin ci piu cã lãu zi tor, cã tre care
tin de ne mij lo cit fie ca re din ra þio na men -
te le des fã ºu ra te în aceste pa gini, este im -
por tan þa ab so lu tã ºi esen þia lã a dez vol tã rii
uma ne în cea mai bo ga tã di ver si ta te a sa. 

WIL HELM VON HUM BOLDT*
Sfe ra ºi în da to ri ri le câr mui rii

* Wil helm von Hum boldt (1767–1835) a fost cel mai dis tins din -
tre gân di to rii li be rali cla sici, in di vi du a liºti din Ger ma nia. Ca po do pe -
ra sa în do me niul fi lo zo fiei po li ti ce, Ide en zu ei nem Ver such, die
Gren zen der Wir ksam keit des Sta ats zu bes tim men, a fost scri sã în 1792,
dar nu a pu tut fi ti pã ri tã in te gral de cât în 1851. În 1854 a apã rut ºi tra -
du ce rea en gle zã (The Sphe re and Du ties of Go ver nment) la care se
re fe rã Mill. (N.ed.)



Închin acest vo lum amin ti rii* mult iu bi te ºi me reu re gre ta te
a ce lei care a fost in spi ra toa rea, ºi în par te au toa rea, a tot ce este
mai bun în scrie ri le mele — prie te nã ºi so þie al cã rei înalt simþ al
ade vã ru lui ºi drep tã þii a fost pen tru mine cel mai pu ter nic im bold
ºi a cã rei apro ba re mi-a fost prin ci pa la rãs pla tã. Ca tot ceea ce am
scris timp de mulþi ani, acest vo lum îi apar þi ne ºi ei, tot atât cât
ºi mie; dar lu cra rea, aºa cum apa re acum, s-a bu cu rat în prea micã
mã su rã de ne pre þui tul avan taj al unei re vi zii fã cu te de ea; une -
le din tre cele mai im por tan te por þiuni ale cãr þii fu se se rã pãs tra te
pen tru o re e xa mi na re mai aten tã de care acum le este sor tit sã nu
mai aibã par te nici o da tã. De-aº fi ca pa bil sã tãl mã cesc lu mii mã -
car ju mã ta te din gân du ri le mari ºi sim þã min te le no bi le în mor mân -
ta te o datã cu ea, aº fi mij lo ci to rul unui fo los mai mare de cât ace la
pe care l-ar pu tea pro ba bil adu ce ori ca re din scrie ri le mele ce nu
sunt in spi ra te ºi spri ji ni te de în þe lep ciu nea ei fãrã pe re che. 

* Har riet, so þia lui Mill, a mu rit în 1858. Ei îi de di cã fi lo zo ful en -
glez On Li ber ty. (N.ed.)



Ca pi to lul I

IN TRO DU CE RE

Tema aces tui eseu nu este aºa-nu mi ta Li ber ta te a Voin -
þei, opu sã în mod atât de ne fe ri cit doc tri nei ce poar tã ne -
po tri vi tul nume de doc tri nã a Ne ce si tã þii Fi lo zo fi ce, ci
este Li ber ta tea Ci vi lã sau So cia lã: na tu ra ºi li mi te le pu -
te rii ce poa te fi exer ci ta tã în mod le gi tim de cã tre so cie -
ta te asu pra in di vi du lui. Ches tiu ne ra re ori enun þa tã ºi mai
nici o da tã dis cu ta tã, în ter meni ge ne rali, dar care în râu reº -
te pro fund, prin pre zen þa sa la ten tã, con tro ver se le cu ca -
rac ter prac tic ale epo cii ºi care, dupã toa te pro ba bi li tã þi le,
va fi cu rând re cu nos cu tã drept ches tiu nea vi ta lã a vi i to -
ru lui. Ea este atât de de par te de a fi ceva nou, în cât se poa -
te spu ne cã, în tr-un anu mit sens, a di vi zat ome ni rea aproa pe
din cele mai vechi tim puri; dar în sta diul de pro gres în care
a in trat azi cea mai ci vi li za tã par te a spe ciei uma ne, pro -
ble ma se pune în con di þii noi, ce rând o tra ta re di fe ri tã ºi
mai pro fun dã. 

Lup ta din tre Li ber ta te ºi Au to ri ta te este cea mai iz bi -
toa re trã sã tu rã a ace lor pãrþi din is to rie cu care ne-am fa -
mi lia ri zat mai în tâi, în spe cial în is to ria Gre ciei, Ro mei
ºi An gliei. Dar în vre mu ri le vechi, aceas tã lup tã se pur ta
în tre su puºi sau în tre anu mi te cla se de su puºi, pe de o par -
te, ºi Câr mui re pe de alta. Prin li ber ta te se în þe le gea pro -
tec þia îm po tri va ti ra niei con du cã to ri lor po li tici. Se con si de ra
cã, lã sând la o par te une le câr muiri po pu la re din Gre cia,
con du cã to rii s-au aflat ne a pã rat în tr-o po zi þie an ta go ni -



cã faþã de po po rul pe ca re-l con du ceau. Ei erau re pre zen -
taþi fie de un Câr mui tor Unic, fie de un trib sau o cas tã
con du cã toa re care îºi do bân dea au to ri ta tea prin moº te -
ni re sau sub ju ga re, au to ri ta te a cã rei men þi ne re nu de -
pin dea, în nici un caz, de bu nul-plac al ce lor con duºi; iar
su pre ma þia aces tor con du cã tori oa me nii nu se în cu me tau,
ºi poa te cã nici nu do reau, sã o con teste, in di fe rent ce mã -
suri de pre ca u þie pu teau fi lua te îm po tri va exer ci tã rii ei
opre si ve. Pu te rea lor era so co ti tã ca un lu cru ne ce sar, deºi,
tot o da tã, foar te pe ri cu los; ca o armã pe care ei pu teau în -
cer ca sã o fo lo seas cã îm po tri va pro pri i lor su puºi la fel de
bine ca ºi îm po tri va duº ma ni lor din afa rã. Pen tru a pre -
în tâm pi na trans for ma rea mem bri lor mai slabi ai co mu ni -
tã þii în tr-o pra dã a ne nu mã raþi ulii, era ne ce sar sã exis te o
pa sã re de pra dã mai tare de cât toa te ce le lal te, care sã fie
îm pu ter ni ci tã sã le adu cã la as cul ta re. Dar cum re ge le uli -
i lor pu tea avea, în toc mai ca ºi har pi i le mai mã run te, în -
cli na þia de a da iama în rân du ri le tur mei, era in dis pen sa bi lã
o ati tu di ne per ma nen tã de apã ra re îm po tri va cio cu lui ºi
ghea re lor sale. De aceea, þe lul pa trio þi lor era ace la de a în -
grã di pu te rea pe care câr mui to rul tre bu ia lã sat sã o exer -
ci te asu pra co mu ni tã þii; ºi ei în þe le geau prin li ber ta te toc mai
aceas tã în grã di re. Douã erau cãi le pe care se în cer ca ob þi -
ne rea ei. Cea din tâi, prin do bân di rea re cu noaº te rii anu -
mi tor imu ni tãþi, nu mi te li ber tãþi sau drep turi po li ti ce, a
cã ror vio la re de cã tre câr mui tor era con si de ra tã ca o în -
cãl ca re a da to ri i lor sale, ast fel cã, dacã vio la rea avea loc,
o anu me îm po tri vi re sau chiar re vol ta ge ne ra lã de ve neau
jus ti fi ca te. Un al doi lea mij loc, care, în ge ne re, a fost fo -
lo sit mai târ ziu, con sta în sta tor ni ci rea unor mij loa ce de
con trol con sti tu þio na le, care fã ceau din con sim þã mân tul
co mu ni tã þii sau al unui or ga nism oa re ca re, pre su pus a re -
pre zen ta in te re se le aces te ia, o con di þie ne ce sa rã pen tru une -
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le din tre cele mai im por tan te acte ale pu te rii câr mui toa -
re. Pri mu lui din tre aceste douã mo duri de în grã di re pu -
te rea câr mui toa re din cele mai mul te þãri eu ro pe ne a fost
si li tã, într-o mã su rã mai micã sau mai mare, sã i se su pu -
nã. Nu tot aºa s-a în tâm plat cu cel de-al doi lea; sta tor -
ni ci rea aces tu ia ori, atunci când el exis ta în tr-o anu mi tã
mã su rã, sta tor ni ci rea sa mai de pli nã a de ve nit pre tu tin -
deni þe lul prin ci pal al tu tu ror ce lor ce iu beau li ber ta tea. ªi
atâ ta vre me cât oa me nii s-au mul þu mit sã com ba tã un ina -
mic prin in ter me diul al tu ia ºi sã fie con duºi de un stã pân,
cu con di þia de a le fi ga ran ta tã, mai mult sau mai pu þin
efi cient, pro tec þia îm po tri va ti ra niei lui, as pi ra þi i le lor nu
au tre cut din co lo de acest punct. 

To tuºi pro gre sul re a li zat în via þa so cia lã a fã cut sã vinã
o vre me în care oa me nii au în ce tat sã mai con si de re ca fi -
ind ne ce sa rã, prin fi rea lu cru ri lor, con sti tui rea câr mui to -
ri lor lor în tr-o for þã in de pen den tã, având in te re se opu se
ce lor ale su pu ºi lor lor. Lor le-a ve nit ideea cã ar fi mult mai
bine ca di fe ri þii ma gis traþi ai sta tu lui sã fie sluj ba ºii sau
de le ga þii lor, pe care sã-i poa tã re vo ca ori când do resc. Pe
cât se pã rea, nu mai aºa pu teau avea si gu ran þa ab so lu tã cã
ni meni nu va abu za de pu te ri le câr mui rii în dez a van ta jul
lor. Trep tat, aceas tã nouã re ven di ca re, de a avea con du cã -
tori tem po rari, sta bi liþi prin ale geri, a de ve nit obiec tul prin -
ci pal al strã duin þe lor par ti du lui po pu lar, oriun de exis ta
un ase me nea par tid; iar aces tea au de pã ºit, într-o mã su -
rã con si de ra bi lã, efor tu ri le fã cu te an te rior pen tru a în grã -
di pu te rea con du cã to ri lor. Pe când se du ceau lup te me ni te
sã asi gu re ema na rea pu te rii con du cã toa re din ale ge rea fã -
cu tã pe rio dic de cei con duºi, unii au în ce put sã con si de re
cã se acor da se prea mul tã im por tan þã în grã di rii pu te rii în -
seºi. Aceas ta (li se pã rea lor) fu se se un re me diu îm po tri va
con du cã to ri lor care aveau, de obi cei, in te re se opu se ce -
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lor ale po po ru lui. Ceea ce se ce rea acum era ca toþi con -
du cã to rii sã se iden ti fi ce cu po po rul, ca in te re se le ºi voin -
þa lor sã fie in te re se le ºi voin þa po po ru lui. Na þiu nea nu
avea ne vo ie sã fie apã ra tã îm po tri va pro priei sale voin þe.
Nu exis ta te me rea cã ea s-ar pu tea ti ra ni za pe sine în sãºi.
Con du cã to rii sã fie efec tiv rãs pun zã tori în faþa na þiu nii,
sã poa tã fi prompt des ti tuiþi de ea, ºi atunci na þiu nea îºi poa -
te per mi te sã le în cre din þe ze pu te rea, pu tând ea în sãºi dic -
ta fe lul în care ur mea zã sã fie fo lo si tã aceas tã pu te re. Pu te rea
con du cã to ri lor nu este ni mic alt ce va de cât pu te rea na þiu -
nii în seºi, pu te re con cen tra tã ºi adu sã la o for mã po tri vi -
tã pen tru a pu tea fi exer ci ta tã. Acest mod de a gândi, sau
poa te mai cu rând de a simþi, a fost ca rac te ris tic pen tru ul -
ti ma ge ne ra þie a li be ra lis mu lui eu ro pean, ge ne ra þie în a cã -
rei ra mu rã con ti nen ta lã el pre do mi nã încã în mod vã dit.
Cei ce ad mit exis ten þa unor li mi te pri vi toa re la ce îi este
per mis câr mui rii sã facã, lã sând la o par te ca zul ace lor
câr muiri care, so co tesc ei, nici n-ar tre bui sã exis te, se dis -
ting ca ex cep þii strã lu ci te prin tre gân di to rii po li tici de pe
con ti nent. Un sim þã mânt si mi lar ar fi pu tut pre va la acum
ºi în An glia dacã îm pre ju rã ri le care l-au în cu ra jat o vre -
me s-ar fi men þi nut ne schim ba te. 

Dar, în ca zul te o ri i lor po li ti ce ºi fi lo zo fi ce, în toc mai
ca ºi în ca zul per soa ne lor, suc ce sul dez vã luie de fec te ºi
slã bi ciuni pe care eºe cul ar fi pu tut sã le as cun dã ob ser -
va þiei noas tre. Câtã vre me câr mui rea po pu la rã era doar
un vis sau era în þe lea sã drept ceva ce a exis tat de mult, în
tre cut, ideea cã nu este ne vo ie ca oa me nii sã-ºi în grã deas -
cã pro pria pu te re asu pra lor în ºiºi ar fi pu tut pã rea un ade -
vãr axio ma tic. Nici mã car une le ano ma lii tre cã toa re, cum
au fost cele ale Re vo lu þiei Fran ce ze, nu au afec tat ne a pã -
rat aceas tã idee, cãci, din tre ele, cele mai rele erau ope ra unui
nu mãr mic de uzur pa tori ºi, în ori ce caz, þi neau nu de mer -
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sul per ma nent al in sti tu þi i lor po pu la re, ci de iz buc ni ri le
bruº te ºi con vul si ve îm po tri va des po tis mu lui mo nar hic
ºi aris to cra tic. Cu tim pul, re pu bli ca de mo cra ti cã a ajuns
sã ocu pe o mare par te din su pra fa þa pã mân tu lui, fã cân -
du-ºi sim þi tã pre zen þa ca una din tre cele mai pu ter ni ce par -
ti ci pan te la co mu ni ta tea na þiu ni lor; iar câr mui rea alea sã de
po por ºi rãs pun zã toa re în faþa aces tu ia a de ve nit obiec tul
ob ser va þi i lor ºi cri ti ci lor ce în so þesc ori ce sta re de lu cruri re -
a lã im por tan tã. S-a con sta tat acum cã ex pre sii ca „au to gu -
ver na re“ sau „pu te rea exer ci ta tã de po por asu pra lui în suºi“
nu ex pri mã ade vã ra te le stãri de fapt. „Po po rul“ care exer ci -
tã pu te rea nu este tot dea u na unul ºi ace laºi cu po po rul asu -
pra cã ru ia se exer ci tã ea; ºi „au to gu ver na rea“ de care se
vor beº te nu este gu ver na rea fie cã ru ia de cã tre sine în suºi,
ci a fie cã ru ia de cã tre toþi cei lalþi. În plus, voin þa po po ru -
lui în seam nã, prac tic, voin þa unei pãrþi, care este cea mai nu -
me roa sã sau cea mai ac ti vã par te a po po ru lui, a ma jo ri tã þii,
sau a ace lo ra care au re u ºit sã se facã re cu nos cuþi drept ma -
jo ri ta te; po po rul, aºa dar, poa te voi sã opri me o par te a sa,
iar pre ca u þi i le lua te îm po tri va aces tei opri mãri sunt la fel
de ne ce sa re ca ºi pre ca u þi i le lua te îm po tri va ori cã rui alt
abuz de pu te re. De aceea, nici atunci când de þi nã to rii pu -
te rii sunt, în mod nor mal, rãs pun zã tori în faþa co mu ni tã -
þii, adi cã în faþa ce lui mai pu ter nic grup din sâ nul ei,
în grã di rea pu te rii câr mui rii asu pra in di vi zi lor nu-ºi pier -
de ni mic din im por tan þã. Im pu nân du-se în mod egal atât
în þe lep ciu nii gân di to ri lor, cât ºi în cli na þi i lor ace lor cla se
im por tan te din so cie ta tea eu ro pea nã ale cã ror in te re se —
re a le sau nu mai pre su pu se — sunt le za te de de mo cra þie,
acest fel de a ve dea lu cru ri le s-a sta tor ni cit fãrã nici o gre -
u ta te; iar acum, în ca drul te o ri i lor po li ti ce, „ti ra nia ma jo -
ri tã þii“ este în ge ne ral in clu sã prin tre pe ri co le le îm po tri va
cã ro ra so cie ta tea tre buie sã ve ghe ze. 
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Ca ºi alte for me de ti ra nie, ti ra nia ma jo ri tã þii a fost con -
si de ra tã la în ce put ºi este con si de ra tã ºi azi, prin tre oa me -
nii de rând, ca un rãu care ac þio nea zã, în prin ci pal, prin ac te le
au to ri tã þi lor ofi cia le. Dar gân di to rii au ob ser vat cã, atunci
când ti ra nul este în sãºi so cie ta tea — so cie ta tea ca o co lec ti -
vi ta te, în ra port cu in di vi zii se pa raþi ce o com pun —, mij -
loa ce le de a ti ra ni za nu se re zu mã la ac te le pe care ea le poa te
re a li za prin in ter me diul func þio na ri lor pu blici. So cie ta -
tea poa te adu ce, ºi adu ce efec tiv, la în de pli ni re sin gu rã pro -
pri i le-i ho tã râri; iar dacã ea emi te ho tã râri gre ºi te, în lo cul
ce lor co rec te, sau dacã ho tã rãº te aco lo unde n-ar tre bui sã
se ames te ce, ea exer ci tã o ti ra nie so cia lã mai în spãi mân tã -
toa re de cât mul te alte fe luri de opre siu ne po li ti cã, deoa -
re ce, deºi nu se ba zea zã pe pe dep se atât de gre le, ea lasã
mai pu þi ne por ti þe de scã pa re, pã trun zând mult mai adânc
în via þa oa me ni lor, pânã în cele mai mici amã nun te, ºi ro -
bin du-le chiar ºi su fle te le. De aceea, pro tec þia îm po tri -
va ti ra niei ma gis tra þi lor nu este de ajuns; este ne vo ie, de
ase me nea, de pro tec þie îm po tri va ti ra niei ati tu di nii ºi opi -
niei do mi nan te; îm po tri va ten din þei so cie tã þii de a im pu -
ne, prin alte mij loa ce de cât pe deap sa ci vi lã, pro pri i le sale
idei ºi prac tici ca re guli de con dui tã obli ga to rii chiar ºi pen -
tru cei ce le dez a pro bã; de a în cã tu ºa dez vol ta rea ºi, pe
cât po si bil, de a pre veni for ma rea ori cã ror in di vi du a li tãþi
care nu ur mea zã cãi le ei, pre cum ºi de a con strân ge ori ce
per so na li ta te uma nã sã se mo de le ze dupã ti pa rul ei. Exis -
tã o li mi tã din co lo de care imix tiu nea opi niei pu bli ce în sfe -
ra de in de pen den þã a in di vi du lui nu mai este le gi ti mã: a gãsi
aceas tã li mi tã ºi a o apã ra îm po tri va ori cã rei în cãl cãri este
o con di þie in dis pen sa bi lã pen tru bu nul mers al vie þii oa -
me ni lor, in dis pen sa bi lã ca ºi pro tec þia îm po tri va des po tis -
mu lui po li tic. 

Dar, deºi aceas tã idee nu va fi, dupã toa te pro ba bi li tã -
þi le, con tes ta tã ca tezã ge ne ra lã, ches tiu nea de or din prac -
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tic pri vind lo cul unde tre buie si tua tã aceas tã li mi tã — pri -
vind fe lul în care tre buie fã cu tã aco mo da rea po tri vi tã în -
tre in de pen den þa in di vi du a lã ºi în dru ma rea so cia lã —
re pre zin tã un su biect în le gã tu rã cu care aproa pe to tul rã -
mâ ne abia de lã mu rit. Toa te ace le lu cruri care fac ca via -
þa sã fie pre þioa sã pen tru fie ca re om de pind de apli ca rea
unor re stric þii asu pra ac þiu ni lor al to ra. Aºa dar, anu mi te re -
guli de con dui tã tre buie im pu se, în pri mul rând cu aju to -
rul le gii, iar în ca zul ne nu mã ra te lor lu cruri care nu pot face
obiec tul ac þiu nii unor legi, cu aju to rul opi niei pu bli ce. Care
tre buie sã fie aceste re guli este prin ci pa la pro ble mã din via -
þa oa me ni lor; dar, lã sând la o par te câ te va din ca zu ri le cele
mai lim pezi, ea este una din tre pro ble me le în re zol va rea
cã ro ra s-au fã cut cele mai ne în sem na te pro gre se. Nu vom
gãsi douã epoci, ºi, de alt fel, cu greu vom gãsi chiar ºi nu -
mai douã þãri care sã fi ho tã rât la fel în le gã tu rã cu ea; iar
ho tã râ rea unei epoci sau a unei þãri stâr neº te ui mi rea ce -
lor lal te. ªi cu toa te aces tea, oa me nii din ori ce epo cã ºi din
ori ce þarã nu bã nuiesc cu ni mic mai mult di fi cul ta tea ei de -
cât ar fa ce-o dacã ar fi vor ba de un su biect asu pra cã ru ia
ome ni rea a fost în tot dea u na de acord. Re gu li le în vi goa -
re la fie ca re po por îi par aces tu ia evi den te în ele în se le ºi
de la sine jus ti fi ca te. Aceas tã ilu zie aproa pe ge ne ra lã este
un exem plu al in flu en þei ma gi ce a obiº nuin þei, care nu nu -
mai cã este, cum spu ne pro ver bul, a doua na tu rã, dar este
ºi lua tã me reu, în mod gre ºit, drept pri ma. Efec tul obiº -
nuin þei, de a îm pie di ca naº te rea ori cã rei în do ieli pri vi toa -
re la re gu li le de con dui tã pe care oa me nii ºi le im pun unii
al to ra, este cu atât mai com plet cu cât ches tiu nea în ca u -
zã este una în care, în ge ne ral, nu se con si de rã ne ce sar sã
se ofe re te meiuri, nici de cã tre o per soa nã al to ra, nici de cã -
tre fie ca re sieºi. Oa me nii sunt obiº nuiþi sã crea dã, ºi au fost
în cu ra jaþi în a o face de anu mi te per soa ne ce as pi rã la re -
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pu ta þia de fi lo zo fi, cã, în ches tiuni de aceas tã na tu rã, sim -
þã min te le lor sunt lu crul cel mai bun ºi cã ele fac inu ti le ori -
ce alte te meiuri. Prin ci piul prac tic ce îi cã lãu zeº te cã tre
opi ni i le pe care le au ei asu pra re gle men tã rii con dui tei uma -
ne este sen ti men tul, pre zent în min tea tu tu ror, cã i se cere
fie cã ru ia sã se com por te aºa cum îi pla ce lui sau ce lor cu
care sim pa ti zea zã. E drept cã ni meni nu re cu noaº te în si -
nea sa cã cri te ri i le sale de ju de ca tã sunt pro pri i le gus turi;
dar o opi nie pri vi toa re la ches tiuni de com por ta re care nu
este sus þi nu tã de anu mi te te meiuri nu poa te fi con si de ra -
tã alt fel de cât ca o sim plã pre fe rin þã per so na lã; iar dacã te -
meiu ri le, atunci când sunt ofe ri te, fac apel doar la pre fe rin þe
si mi la re ale al tor oa meni, atunci este vor ba tot de gus turi,
chiar dacã sunt gus tu ri le mai mul tor per soa ne ºi nu ale une -
ia sin gu re. To tuºi, pen tru un om oa re ca re, pro pria sa pre -
fe rin þã, ast fel sus þi nu tã, nu nu mai cã este un te mei ab so lut
sa tis fã cã tor, dar este ºi sin gu rul de care dis pu ne, în ge ne -
ral, pen tru a-ºi sus þi ne idei le mo ra le, es te ti ce sau pri vi toa -
re la pro prie ta te care nu sunt în scri se ex pli cit în cre zul sãu
re li gios; ea este prin ci pa la sa cã lãu zã chiar ºi în in ter pre -
ta rea aces tu ia. În con se cin þã, opi ni i le oa me ni lor asu pra a
ceea ce este demn de la u dã sau, dim po tri vã, con dam na bil
sunt în râu ri te de toa te ace le ca u ze di ver se care in flu en þea -
zã do rin þe le lor cu pri vi re la con dui ta ce lor lalþi ºi care sunt
tot atât de nu me roa se ca ºi cele ce de ter mi nã do rin þe le lor
pri vi toa re la ori ce alt ce va. Une ori, ra þiu nea lor, al te ori, pre -
ju de cã þi le sau su per sti þi i le; ade sea, în cli na þi i le lor so cia le
ºi, nu ra re ori, cele an ti so cia le, in vi dia sau ge lo zia, aro gan -
þa sau tru fia; ºi, cel mai ade sea, do rin þe le sau te me ri le lor
pri vind pro pria per soa nã — in te re se le lor per so na le, le gi -
ti me sau nu. Oriun de exis tã o cla sã do mi nan tã, mare par -
te din re gu li le mo ra le ca rac te ris ti ce þã rii res pec ti ve ema nã
din in te re se le sale de grup ºi din sen ti men te le de su pe -
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