JOHN STUART MILL s-a nãscut la Londra, la 20 mai 1806. A avut parte de una dintre cele mai faimoase experienþe educaþionale. Tatãl sãu,
economistul ºi filozoful utilitarist James Mill, discipol al lui Bentham,
l-a crescut complet separat de alþi copii: bãiatul ºtia greaca la cinci
ani, algebra ºi latina la nouã ani. Nici un fel de religie, de metafizicã nu au fost lãsate sã pãtrundã pânã la John Mill.
Rezultatul acestei educaþii a fost ambiguu: John a absorbit utilitarismul lui Bentham ºi al tatãlui sãu, dar a trecut ºi printr-o crizã profundã
la vârsta adolescenþei.
John Stuart Mill, mai ales în ceea ce priveºte filozofia politicã, nu
s-a rezumat doar la autorii anglo-saxoni. El se referã la germanul Wilhelm von Humboldt cu respect ºi a fost în legãturã strânsã cu francezul Tocqueville.
Se spune adesea, ºi se pare cã pe bunã dreptate, cã John Stuart Mill
este ultimul mare liberal clasic ºi primul liberal modern. La Mill se
pot gãsi preocupãri ºi pentru distribuirea echitabilã a veniturilor sau
pentru rolul comunitãþii în viaþa socialã. Existã însã ºi cealaltã faþetã,
teoretizarea libertãþii individuale; este latura atât de bine ilustratã în
eseul Despre libertate, apãrut în 1859. Aici teza centralã constã, în fond,
în aceea cã individul este suveran asupra lui însuºi, asupra propriului trup
ºi spirit. Mill denunþã orice tiranie asupra individului, fie ea ºi tirania majoritãþii.
Mill a fost o personalitate multilateralã: a scris tratate de economie ºi de logicã, a dezvoltat filozofia utilitaristã ºi filonul tradiþiei empiriste engleze. A murit în 1873.
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Marele principiu cãlãuzitor, cãtre care
tinde nemijlocit fiecare din raþionamentele desfãºurate în aceste pagini, este importanþa absolutã ºi esenþialã a dezvoltãrii
umane în cea mai bogatã diversitate a sa.
WILHELM VON HUMBOLDT*

Sfera ºi îndatoririle cârmuirii

* Wilhelm von Humboldt (1767–1835) a fost cel mai distins dintre gânditorii liberali clasici, individualiºti din Germania. Capodopera sa în domeniul filozofiei politice, Ideen zu einem Versuch, die
Grenzen der Wirksamkeit des Staats zu bestimmen, a fost scrisã în 1792,
dar nu a putut fi tipãritã integral decât în 1851. În 1854 a apãrut ºi traducerea englezã (The Sphere and Duties of Government) la care se
referã Mill. (N.ed.)

Închin acest volum amintirii* mult iubite ºi mereu regretate
a celei care a fost inspiratoarea, ºi în parte autoarea, a tot ce este
mai bun în scrierile mele — prietenã ºi soþie al cãrei înalt simþ al
adevãrului ºi dreptãþii a fost pentru mine cel mai puternic imbold
ºi a cãrei aprobare mi-a fost principala rãsplatã. Ca tot ceea ce am
scris timp de mulþi ani, acest volum îi aparþine ºi ei, tot atât cât
ºi mie; dar lucrarea, aºa cum apare acum, s-a bucurat în prea micã
mãsurã de nepreþuitul avantaj al unei revizii fãcute de ea; unele dintre cele mai importante porþiuni ale cãrþii fuseserã pãstrate
pentru o reexaminare mai atentã de care acum le este sortit sã nu
mai aibã parte niciodatã. De-aº fi capabil sã tãlmãcesc lumii mãcar jumãtate din gândurile mari ºi simþãmintele nobile înmormântate o datã cu ea, aº fi mijlocitorul unui folos mai mare decât acela
pe care l-ar putea probabil aduce oricare din scrierile mele ce nu
sunt inspirate ºi sprijinite de înþelepciunea ei fãrã pereche.

* Harriet, soþia lui Mill, a murit în 1858. Ei îi dedicã filozoful englez On Liberty. (N.ed.)

Capitolul I

INTRODUCERE

Tema acestui eseu nu este aºa-numita Libertate a Voinþei, opusã în mod atât de nefericit doctrinei ce poartã nepotrivitul nume de doctrinã a Necesitãþii Filozofice, ci
este Libertatea Civilã sau Socialã: natura ºi limitele puterii ce poate fi exercitatã în mod legitim de cãtre societate asupra individului. Chestiune rareori enunþatã ºi mai
niciodatã discutatã, în termeni generali, dar care înrâureºte profund, prin prezenþa sa latentã, controversele cu caracter practic ale epocii ºi care, dupã toate probabilitãþile,
va fi curând recunoscutã drept chestiunea vitalã a viitorului. Ea este atât de departe de a fi ceva nou, încât se poate spune cã, într-un anumit sens, a divizat omenirea aproape
din cele mai vechi timpuri; dar în stadiul de progres în care
a intrat azi cea mai civilizatã parte a speciei umane, problema se pune în condiþii noi, cerând o tratare diferitã ºi
mai profundã.
Lupta dintre Libertate ºi Autoritate este cea mai izbitoare trãsãturã a acelor pãrþi din istorie cu care ne-am familiarizat mai întâi, în special în istoria Greciei, Romei
ºi Angliei. Dar în vremurile vechi, aceastã luptã se purta
între supuºi sau între anumite clase de supuºi, pe de o parte, ºi Cârmuire pe de alta. Prin libertate se înþelegea protecþia împotriva tiraniei conducãtorilor politici. Se considera
cã, lãsând la o parte unele cârmuiri populare din Grecia,
conducãtorii s-au aflat neapãrat într-o poziþie antagoni-
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cã faþã de poporul pe care-l conduceau. Ei erau reprezentaþi fie de un Cârmuitor Unic, fie de un trib sau o castã
conducãtoare care îºi dobândea autoritatea prin moºtenire sau subjugare, autoritate a cãrei menþinere nu depindea, în nici un caz, de bunul-plac al celor conduºi; iar
supremaþia acestor conducãtori oamenii nu se încumetau,
ºi poate cã nici nu doreau, sã o conteste, indiferent ce mãsuri de precauþie puteau fi luate împotriva exercitãrii ei
opresive. Puterea lor era socotitã ca un lucru necesar, deºi,
totodatã, foarte periculos; ca o armã pe care ei puteau încerca sã o foloseascã împotriva propriilor supuºi la fel de
bine ca ºi împotriva duºmanilor din afarã. Pentru a preîntâmpina transformarea membrilor mai slabi ai comunitãþii într-o pradã a nenumãraþi ulii, era necesar sã existe o
pasãre de pradã mai tare decât toate celelalte, care sã fie
împuternicitã sã le aducã la ascultare. Dar cum regele uliilor putea avea, întocmai ca ºi harpiile mai mãrunte, înclinaþia de a da iama în rândurile turmei, era indispensabilã
o atitudine permanentã de apãrare împotriva ciocului ºi
ghearelor sale. De aceea, þelul patrioþilor era acela de a îngrãdi puterea pe care cârmuitorul trebuia lãsat sã o exercite asupra comunitãþii; ºi ei înþelegeau prin libertate tocmai
aceastã îngrãdire. Douã erau cãile pe care se încerca obþinerea ei. Cea dintâi, prin dobândirea recunoaºterii anumitor imunitãþi, numite libertãþi sau drepturi politice, a
cãror violare de cãtre cârmuitor era consideratã ca o încãlcare a datoriilor sale, astfel cã, dacã violarea avea loc,
o anume împotrivire sau chiar revolta generalã deveneau
justificate. Un al doilea mijloc, care, în genere, a fost folosit mai târziu, consta în statornicirea unor mijloace de
control constituþionale, care fãceau din consimþãmântul
comunitãþii sau al unui organism oarecare, presupus a reprezenta interesele acesteia, o condiþie necesarã pentru une-
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le dintre cele mai importante acte ale puterii cârmuitoare. Primului dintre aceste douã moduri de îngrãdire puterea cârmuitoare din cele mai multe þãri europene a fost
silitã, într-o mãsurã mai micã sau mai mare, sã i se supunã. Nu tot aºa s-a întâmplat cu cel de-al doilea; statornicirea acestuia ori, atunci când el exista într-o anumitã
mãsurã, statornicirea sa mai deplinã a devenit pretutindeni þelul principal al tuturor celor ce iubeau libertatea. ªi
atâta vreme cât oamenii s-au mulþumit sã combatã un inamic prin intermediul altuia ºi sã fie conduºi de un stãpân,
cu condiþia de a le fi garantatã, mai mult sau mai puþin
eficient, protecþia împotriva tiraniei lui, aspiraþiile lor nu
au trecut dincolo de acest punct.
Totuºi progresul realizat în viaþa socialã a fãcut sã vinã
o vreme în care oamenii au încetat sã mai considere ca fiind necesarã, prin firea lucrurilor, constituirea cârmuitorilor lor într-o forþã independentã, având interese opuse
celor ale supuºilor lor. Lor le-a venit ideea cã ar fi mult mai
bine ca diferiþii magistraþi ai statului sã fie slujbaºii sau
delegaþii lor, pe care sã-i poatã revoca oricând doresc. Pe
cât se pãrea, numai aºa puteau avea siguranþa absolutã cã
nimeni nu va abuza de puterile cârmuirii în dezavantajul
lor. Treptat, aceastã nouã revendicare, de a avea conducãtori temporari, stabiliþi prin alegeri, a devenit obiectul principal al strãduinþelor partidului popular, oriunde exista
un asemenea partid; iar acestea au depãºit, într-o mãsurã considerabilã, eforturile fãcute anterior pentru a îngrãdi puterea conducãtorilor. Pe când se duceau lupte menite
sã asigure emanarea puterii conducãtoare din alegerea fãcutã periodic de cei conduºi, unii au început sã considere
cã se acordase prea multã importanþã îngrãdirii puterii înseºi. Aceasta (li se pãrea lor) fusese un remediu împotriva
conducãtorilor care aveau, de obicei, interese opuse ce-
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lor ale poporului. Ceea ce se cerea acum era ca toþi conducãtorii sã se identifice cu poporul, ca interesele ºi voinþa lor sã fie interesele ºi voinþa poporului. Naþiunea nu
avea nevoie sã fie apãratã împotriva propriei sale voinþe.
Nu exista temerea cã ea s-ar putea tiraniza pe sine însãºi.
Conducãtorii sã fie efectiv rãspunzãtori în faþa naþiunii,
sã poatã fi prompt destituiþi de ea, ºi atunci naþiunea îºi poate permite sã le încredinþeze puterea, putând ea însãºi dicta felul în care urmeazã sã fie folositã aceastã putere. Puterea
conducãtorilor nu este nimic altceva decât puterea naþiunii înseºi, putere concentratã ºi adusã la o formã potrivitã pentru a putea fi exercitatã. Acest mod de a gândi, sau
poate mai curând de a simþi, a fost caracteristic pentru ultima generaþie a liberalismului european, generaþie în a cãrei ramurã continentalã el predominã încã în mod vãdit.
Cei ce admit existenþa unor limite privitoare la ce îi este
permis cârmuirii sã facã, lãsând la o parte cazul acelor
cârmuiri care, socotesc ei, nici n-ar trebui sã existe, se disting ca excepþii strãlucite printre gânditorii politici de pe
continent. Un simþãmânt similar ar fi putut prevala acum
ºi în Anglia dacã împrejurãrile care l-au încurajat o vreme s-ar fi menþinut neschimbate.
Dar, în cazul teoriilor politice ºi filozofice, întocmai
ca ºi în cazul persoanelor, succesul dezvãluie defecte ºi
slãbiciuni pe care eºecul ar fi putut sã le ascundã observaþiei noastre. Câtã vreme cârmuirea popularã era doar
un vis sau era înþeleasã drept ceva ce a existat demult, în
trecut, ideea cã nu este nevoie ca oamenii sã-ºi îngrãdeascã propria putere asupra lor înºiºi ar fi putut pãrea un adevãr axiomatic. Nici mãcar unele anomalii trecãtoare, cum
au fost cele ale Revoluþiei Franceze, nu au afectat neapãrat aceastã idee, cãci, dintre ele, cele mai rele erau opera unui
numãr mic de uzurpatori ºi, în orice caz, þineau nu de mer-
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sul permanent al instituþiilor populare, ci de izbucnirile
bruºte ºi convulsive împotriva despotismului monarhic
ºi aristocratic. Cu timpul, republica democraticã a ajuns
sã ocupe o mare parte din suprafaþa pãmântului, fãcându-ºi simþitã prezenþa ca una dintre cele mai puternice participante la comunitatea naþiunilor; iar cârmuirea aleasã de
popor ºi rãspunzãtoare în faþa acestuia a devenit obiectul
observaþiilor ºi criticilor ce însoþesc orice stare de lucruri realã importantã. S-a constatat acum cã expresii ca „autoguvernare“ sau „puterea exercitatã de popor asupra lui însuºi“
nu exprimã adevãratele stãri de fapt. „Poporul“ care exercitã puterea nu este totdeauna unul ºi acelaºi cu poporul asupra cãruia se exercitã ea; ºi „autoguvernarea“ de care se
vorbeºte nu este guvernarea fiecãruia de cãtre sine însuºi,
ci a fiecãruia de cãtre toþi ceilalþi. În plus, voinþa poporului înseamnã, practic, voinþa unei pãrþi, care este cea mai numeroasã sau cea mai activã parte a poporului, a majoritãþii,
sau a acelora care au reuºit sã se facã recunoscuþi drept majoritate; poporul, aºadar, poate voi sã oprime o parte a sa,
iar precauþiile luate împotriva acestei oprimãri sunt la fel
de necesare ca ºi precauþiile luate împotriva oricãrui alt
abuz de putere. De aceea, nici atunci când deþinãtorii puterii sunt, în mod normal, rãspunzãtori în faþa comunitãþii, adicã în faþa celui mai puternic grup din sânul ei,
îngrãdirea puterii cârmuirii asupra indivizilor nu-ºi pierde nimic din importanþã. Impunându-se în mod egal atât
înþelepciunii gânditorilor, cât ºi înclinaþiilor acelor clase
importante din societatea europeanã ale cãror interese —
reale sau numai presupuse — sunt lezate de democraþie,
acest fel de a vedea lucrurile s-a statornicit fãrã nici o greutate; iar acum, în cadrul teoriilor politice, „tirania majoritãþii“ este în general inclusã printre pericolele împotriva
cãrora societatea trebuie sã vegheze.
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Ca ºi alte forme de tiranie, tirania majoritãþii a fost consideratã la început ºi este consideratã ºi azi, printre oamenii de rând, ca un rãu care acþioneazã, în principal, prin actele
autoritãþilor oficiale. Dar gânditorii au observat cã, atunci
când tiranul este însãºi societatea — societatea ca o colectivitate, în raport cu indivizii separaþi ce o compun —, mijloacele de a tiraniza nu se rezumã la actele pe care ea le poate
realiza prin intermediul funcþionarilor publici. Societatea poate aduce, ºi aduce efectiv, la îndeplinire singurã propriile-i hotãrâri; iar dacã ea emite hotãrâri greºite, în locul
celor corecte, sau dacã hotãrãºte acolo unde n-ar trebui sã
se amestece, ea exercitã o tiranie socialã mai înspãimântãtoare decât multe alte feluri de opresiune politicã, deoarece, deºi nu se bazeazã pe pedepse atât de grele, ea lasã
mai puþine portiþe de scãpare, pãtrunzând mult mai adânc
în viaþa oamenilor, pânã în cele mai mici amãnunte, ºi robindu-le chiar ºi sufletele. De aceea, protecþia împotriva tiraniei magistraþilor nu este de ajuns; este nevoie, de
asemenea, de protecþie împotriva tiraniei atitudinii ºi opiniei dominante; împotriva tendinþei societãþii de a impune, prin alte mijloace decât pedeapsa civilã, propriile sale
idei ºi practici ca reguli de conduitã obligatorii chiar ºi pentru cei ce le dezaprobã; de a încãtuºa dezvoltarea ºi, pe
cât posibil, de a preveni formarea oricãror individualitãþi
care nu urmeazã cãile ei, precum ºi de a constrânge orice
personalitate umanã sã se modeleze dupã tiparul ei. Existã o limitã dincolo de care imixtiunea opiniei publice în sfera de independenþã a individului nu mai este legitimã: a gãsi
aceastã limitã ºi a o apãra împotriva oricãrei încãlcãri este
o condiþie indispensabilã pentru bunul mers al vieþii oamenilor, indispensabilã ca ºi protecþia împotriva despotismului politic.
Dar, deºi aceastã idee nu va fi, dupã toate probabilitãþile, contestatã ca tezã generalã, chestiunea de ordin prac-
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tic privind locul unde trebuie situatã aceastã limitã — privind felul în care trebuie fãcutã acomodarea potrivitã între independenþa individualã ºi îndrumarea socialã —
reprezintã un subiect în legãturã cu care aproape totul rãmâne abia de lãmurit. Toate acele lucruri care fac ca viaþa sã fie preþioasã pentru fiecare om depind de aplicarea
unor restricþii asupra acþiunilor altora. Aºadar, anumite reguli de conduitã trebuie impuse, în primul rând cu ajutorul legii, iar în cazul nenumãratelor lucruri care nu pot face
obiectul acþiunii unor legi, cu ajutorul opiniei publice. Care
trebuie sã fie aceste reguli este principala problemã din viaþa oamenilor; dar, lãsând la o parte câteva din cazurile cele
mai limpezi, ea este una dintre problemele în rezolvarea
cãrora s-au fãcut cele mai neînsemnate progrese. Nu vom
gãsi douã epoci, ºi, de altfel, cu greu vom gãsi chiar ºi numai douã þãri care sã fi hotãrât la fel în legãturã cu ea; iar
hotãrârea unei epoci sau a unei þãri stârneºte uimirea celorlalte. ªi cu toate acestea, oamenii din orice epocã ºi din
orice þarã nu bãnuiesc cu nimic mai mult dificultatea ei decât ar face-o dacã ar fi vorba de un subiect asupra cãruia
omenirea a fost întotdeauna de acord. Regulile în vigoare la fiecare popor îi par acestuia evidente în ele însele ºi
de la sine justificate. Aceastã iluzie aproape generalã este
un exemplu al influenþei magice a obiºnuinþei, care nu numai cã este, cum spune proverbul, a doua naturã, dar este
ºi luatã mereu, în mod greºit, drept prima. Efectul obiºnuinþei, de a împiedica naºterea oricãrei îndoieli privitoare la regulile de conduitã pe care oamenii ºi le impun unii
altora, este cu atât mai complet cu cât chestiunea în cauzã este una în care, în general, nu se considerã necesar sã
se ofere temeiuri, nici de cãtre o persoanã altora, nici de cãtre fiecare sieºi. Oamenii sunt obiºnuiþi sã creadã, ºi au fost
încurajaþi în a o face de anumite persoane ce aspirã la re-
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putaþia de filozofi, cã, în chestiuni de aceastã naturã, simþãmintele lor sunt lucrul cel mai bun ºi cã ele fac inutile orice alte temeiuri. Principiul practic ce îi cãlãuzeºte cãtre
opiniile pe care le au ei asupra reglementãrii conduitei umane este sentimentul, prezent în mintea tuturor, cã i se cere
fiecãruia sã se comporte aºa cum îi place lui sau celor cu
care simpatizeazã. E drept cã nimeni nu recunoaºte în sinea sa cã criteriile sale de judecatã sunt propriile gusturi;
dar o opinie privitoare la chestiuni de comportare care nu
este susþinutã de anumite temeiuri nu poate fi consideratã altfel decât ca o simplã preferinþã personalã; iar dacã temeiurile, atunci când sunt oferite, fac apel doar la preferinþe
similare ale altor oameni, atunci este vorba tot de gusturi,
chiar dacã sunt gusturile mai multor persoane ºi nu ale uneia singure. Totuºi, pentru un om oarecare, propria sa preferinþã, astfel susþinutã, nu numai cã este un temei absolut
satisfãcãtor, dar este ºi singurul de care dispune, în general, pentru a-ºi susþine ideile morale, estetice sau privitoare la proprietate care nu sunt înscrise explicit în crezul sãu
religios; ea este principala sa cãlãuzã chiar ºi în interpretarea acestuia. În consecinþã, opiniile oamenilor asupra a
ceea ce este demn de laudã sau, dimpotrivã, condamnabil
sunt înrâurite de toate acele cauze diverse care influenþeazã dorinþele lor cu privire la conduita celorlalþi ºi care sunt
tot atât de numeroase ca ºi cele ce determinã dorinþele lor
privitoare la orice altceva. Uneori, raþiunea lor, alteori, prejudecãþile sau superstiþiile; adesea, înclinaþiile lor sociale
ºi, nu rareori, cele antisociale, invidia sau gelozia, aroganþa sau trufia; ºi, cel mai adesea, dorinþele sau temerile lor
privind propria persoanã — interesele lor personale, legitime sau nu. Oriunde existã o clasã dominantã, mare parte din regulile morale caracteristice þãrii respective emanã
din interesele sale de grup ºi din sentimentele de supe-
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