DESPRE LIBERTATE

John Stuart Mill s-a născut la Londra în 1806 şi s-a stins din viaţă la
Avignon, în Franţa, în 1873. Tatăl său, economistul şi filozoful utilitarist James Mill, discipol al lui Jeremy Bentham, i-a oferit o educaţie
aparte: băiatul ştia greaca la cinci ani, algebra şi latina la nouă ani.
Totodată, copilul a fost ferit de influenţa oricărui fel de credinţă religioasă sau teorie metafizică.
Detaşându-se, la vremea adolescenţei, de concepţia tatălui său şi a lui
Bentham, reprezentanţi ai raţionalismului de secol XVIII, John Stuart
Mill îşi va urma propriul drum în filozofia utilitaristă, cu importante
contribuţii la dezvoltarea acesteia. Este un continuator al curentului
empirist englez, influenţând profund filozofi ai secolului XX, precum
G.E. Moore şi Bertrand Russell. Personalitate multilaterală, este şi
autorul unor lucrări de logică, de economie şi de filozofie politică.
Se spune adesea că John Stuart Mill este ultimul mare liberal clasic şi
primul liberal modern. La Mill se pot găsi preocupări şi pentru distribuirea echitabilă a veniturilor sau pentru rolul comunităţii în viaţa
socială. Există însă şi cealaltă faţetă, teoretizarea libertăţii individuale;
este latura atât de bine ilustrată în eseul Despre libertate, apărut în 1859.
Aici teza centrală constă, în fond, în aceea că individul este suveran asupra lui însuşi, asupra propriului trup şi spirit. Mill denunţă orice tiranie
asupra individului, fie ea şi tirania majorităţii.
Principalele lucrări: A System of Logic: Ratiocinative and Inductive
(Sistem de logică inductivă şi deductivă), 1843; Principles of Political
Economy (Principii de economie politică), 1848; On Liberty (Despre
libertate), 1859; Utilitarianism (Utilitarismul), 1861; Auguste Comte
and Positivism (Auguste Comte şi pozitivismul), 1865.
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Prefaţã

Fertilitatea ºi eºecurile
pledoariei lui Mill pentru libertate

„Dacã a fost vreodatã cineva liberal adevãrat, John
Stuart Mill a fost acela“ (John Gray). Prin analogie, s-ar
putea spune despre cartea de faþã: „Dacã existã o adevãratã piatrã de temelie a liberalismului modern, cartea lui
Mill Despre libertate este aceea.“ Cu toate însã cã autenticitatea ºi importanþa operei lui John Stuart Mill nu pot
fi puse la îndoialã, reliefarea naturii veritabil liberale ºi a
valorii acestei opere nu este deloc un lucru simplu, de rutinã. Filozoful britanic nu a fost un liberal „pur ºi dur“ sau
„ortodox“, un predicator al ideologiei liberale, anexat ºi
controlat de stringenþele programatice exclusiviste ale acestei doctrine politice. Din acest punct de vedere, Mill se
deosebeºte atât de promotorii unui liberalism propagandistic, retoric, cât ºi de reprezentanþii liberalismului expeditiv, superficial filozofant. La rândul ei, Despre libertate
nu este o scriere doctrinarã, impulsionatã de ambiþia respectãrii scrupuloase a unor laitmotive sau sloganuri politice caracteristice „sectei“ liberalismului ultraconsecvent ºi
ultraradical. Deºi are pe alocuri caracterul de intensã pledoarie, cartea nu reprezintã o operã de prozelitism teoretic liberal, iar autorul nu joacã rolul de oficiant al unui cult.
ªi totuºi Despre libertate poate fi consideratã, în felul ei, o
„Biblie“ a liberalismului — nu însã a doctrinei, ci a culturii politice liberale. Într-adevãr, acest mic volum este un indispensabil „manual“ de atitudine liberalã, neegalat ca
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instrument de formare ºi consolidare a mentalitãþilor, stilurilor de gândire ºi acþiune, sau conduitelor de tip liberal.
El promoveazã ºi cultivã insistent nu un decalog ideologic,
ci o civilizaþie moralã — civilizaþia deschiderii intelectuale
ºi politice, a inclusivitãþii, recunoaºterii ºi toleranþei, dezvoltate de Occident în perioada modernitãþii târzii. În
acelaºi timp, cartea este ºi un semnal de alarmã tras foarte devreme de Mill împotriva acestui flagel al societãþii secolelor XIX ºi XX care a fost (ºi, din nenorocire, rãmâne)
conformismul. Faptul însã cã nici autorul, nici opera nu
rãspund servil aºteptãrilor uzuale (mai ales la noi) cu privire la fundamentarea unei poziþii politice face ca o clarificare a specificului liberalismului lui Mill ºi a valorii ideilor
sale sã fie indispensabilã înþelegerii cãrþii de faþã.
Liberalismul lui Mill. Mai întâi de toate, Despre libertate nu este o formulare canonicã a doctrinei politice liberale; ea nici nu vizeazã de fapt libertatea politicã ºi juridicã
promovatã de liberalismul doctrinar drept unicã formã de
libertate autenticã. În fond, subiectul cãrþii este libertatea
socialã, intelectualã ºi de conºtiinþã: principalul adversar
combãtut în ea nu este tirania politicã instituþionalã, ci tirania opiniilor ºi mentalitãþilor dominante (Alan Ryan).
Cine s-ar grãbi însã ca de aici sã tragã concluzia cã demersul lui Mill nu prezintã importanþã politicã propriu-zisã,
ci doar semnificaþii sociale ºi culturale generale, ar comite o greºealã capitalã. Principiul (propus prin acest demers)
de reglementare a raporturilor dintre societate, stat ºi individ reprezintã un ghid normativ nu numai pentru conduita privatã sau de grup, ci ºi pentru orice politicã publicã
liberalã în sensul larg al cuvântului — adicã, pentru orice
politicã tolerantã, neautoritarã, neopresivã. Departe de a
pluti în sfera generalitãþilor filozofice sau morale abstrac-
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te, autorul britanic aspirã la definitivarea unui cod de conduitã publicã care, aplicat consecvent, ar fi menit sã elimine
arbitrarul mortifiant al intervenþiilor abuzive practicate frecvent de cele mai diverse forme de putere: puterea necontrolatã a guvernãrilor ºi instituþiilor moderne, a birocraþiilor,
puterea tiranicã a majoritãþilor (de obicei ocazionale, dar
cu atât mai virulente), puterea sufocantã a comunitãþilor
rigidizate de prejudecãþi ºi conformisme. Aºadar, cartea lui
Mill este importantã nu ca piesã centralã dintr-un muzeu
al ortodoxiei politice liberale, ci ca fundament teoretic al atitudinii liberale individualiste specifice civilizaþiei occidentale moderne, o atitudine care a reuºit uneori (ºi ar fi de dorit
sã reuºeascã totdeauna) sã modeleze atât conduitele persoanelor ºi ale comunitãþilor, cât ºi acþiunile instituþiilor,
în vederea restrângerii abuzurilor de putere, a amplificãrii libertãþii legitime de alegere ºi a cristalizãrii unui modus vivendi axat pe recunoaºterea ºi tolerarea diversitãþii.
Despre libertate nu este doar cea mai celebrã ºi, probabil, cea mai influentã pledoarie modernã pentru autonomia ºi independenþa umanã, dar ºi cea mai bine fundatã
filozofic construcþie de acest fel. Liberalismul lui Mill nu
se bazeazã pe opþiuni strict politice, ci pe argumente teoretice de ordin general: argumente epistemologice, privind
natura cunoaºterii, limitele adevãrului accesibil, ºi failibilitatea cognitivã; antropologice, privind natura umanã,
diversitatea ireductibilã a persoanelor, nevoia irepresibilã de alegere autonomã caracteristicã omului modern; existenþiale, privind traiectoria individualã ca experiment unic
de viaþã sau ca aventurã a manifestãrii personalitãþii; ºi axiologice, privind valoarea în sine a diversitãþii. Nu lipsesc, în
aceastã construcþie, nici argumentele de ontologie socialã —
privind raportul de forþe între componentele societãþii moderne —, nici cele pedagogice, privind metodele optime de
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asistare a dezvoltãrii personalitãþii. Aºa cum s-a remarcat
de cãtre comentatori, demersul millian se sprijinã ºi pe o
filozofie (optimistã) a istoriei, precum ºi pe un anumit tip
de raþionalism propriu secolului XIX. Nu este nevoie ca
aceste fundamente filozofice sau de ordin teoretic general
sã fie prezentate pe larg aici; cititorul atent le va identifica uºor în text. Este însã necesar sã fie aduse comparativ
în prim-plan contraargumentele care se opun ideilor autorului britanic, deoarece punerea în contrast a interpretãrilor concurente privitoare la libertate are avantajul cã,
pe de o parte, clarificã poziþia lui Mill, eliminând unele confuzii posibile, ºi, pe de altã parte, indicã unde anume se
localizeazã de fapt forþa ei (dupã cum sugereazã ºi unde
se aflã punctele sale vulnerabile).
Cel mai vizibil dintre argumentele pentru protejarea libertãþii individuale aduse în carte este cel epistemologic.
Ca reprezentant al tradiþiei empiriste britanice, Mill pleacã de la premisa failibilitãþii cunoaºterii umane; el expune
pe larg argumentele privind caracterul parþial ºi fragmentar al adevãrurilor în care credem, relativitatea acestora ºi
omniprezenta posibilitate a infirmãrii lor. Insistenþa cu
care amendeazã încrederea curentã, necriticã, în adevãrurile consacrate, energia cu care pledeazã pentru libertatea
generalã de cãutare a unor noi adevãruri ºi de repunere permanentã în dezbatere a ideilor admise au sugerat comentatorilor (lui John Gray, printre alþii) prezentarea lui Mill
ca precursor al failibilismului lui Karl Popper. Ceea ce
intereseazã nu este însã învederarea unei eventuale „ultramodernitãþi“ a lui Mill, ci faptul cã failibilismul sãu
justificã amplificarea libertãþii individuale de expresie ºi,
mai ales, reducerea la minim a intervenþiei restrictive a Autoritãþii (statului, societãþii sau a simplei opinii publice) în
dezbaterea de idei. De vreme ce orice adevãr pe care s-ar
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putea baza intervenþia Autoritãþii este totuºi esenþialmente failibil, nu se impune oare minimizarea acestei intervenþii? S-ar pãrea cã în acest punct autorul eseului Despre
libertate se aflã pe un teren cât se poate de sigur: failibilitatea cunoaºterii ºi relativitatea sau provizoratul adevãrurilor noastre se bucurã azi de o largã recunoaºtere. Poate
cã nici una dintre premisele lui Mill nu este atât de greu de
contestat ca aceasta. ªi totuºi, nici aici nu lipsesc contraargumentele. Ele nu resping teza failibilitãþii în sine, ci relevanþa acesteia pentru acþiunea socialã; altfel spus, ele nu
proclamã existenþa adevãrurilor infailibile, dar susþin cã
failibilitatea acestora nu este temei suficient pentru minimizarea intervenþiei publice. Sã admitem failibilitatea tuturor convingerilor curente; ºi totuºi, în cazurile în care se
impune luarea anumitor iniþiative (de cãtre instituþiile statului sau de cãtre comunitate) pentru rezolvarea unor probleme recunoscute drept presante (a unor dificultãþi ce nu
pot fi contemplate pasiv), ce alternativã existã la declanºarea de acþiuni bazate pe cunoºtinþele (adevãrurile) disponibile, chiar failibile ºi relative cum sunt ele? Putem
admite, cu toatã buna-credinþã, cã nu avem la dispoziþie decât adevãruri failibile; ºi totuºi, dacã acþiunea se impune, ea
trebuie declanºatã pe baza acceptãrii (cel puþin provizorii) a acestor adevãruri (singurele la care avem acces), fãrã
ca principiul failibilitãþii sã mai conteze. Exact aºa cum
justiþia îºi urmeazã cursul, indiferent de faptul cã orice
probã judiciarã este relativã sau „failibilã“ ºi cã dovezile existente nu sunt niciodatã complete sau absolut sigure, instituþiile statale ºi instanþele societãþii civile vor
acþiona (în cazurile urgente), indiferent de faptul cã informaþiile pe care se bazeazã ele sunt failibile. Ce altceva,
s-au întrebat retoric criticii lui Mill, pot face oamenii decât sã acþioneze pe baza convingerilor existente, fie ele
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relative ºi discutabile? O suspendare a acþiunii sau a luãrii
de atitudine pânã la (total improbabila) achiziþie definitivã de adevãruri absolut certe este de neconceput — ea ar echivala cu o autoparalizare (pe temeiuri sceptice) a iniþiativei
publice. O atare suspendare sau amânare a acþiunii ar fi
posibilã ºi rezonabilã numai în situaþiile sociale „relaxate“, situaþii în care nu sunt necesare intervenþii urgente ºi
în care adoptarea unei decizii sau gãsirea unei soluþii pot
fi lãsate la latitudinea rezultatelor unei dezbateri publice
libere, nelimitate temporal ºi cu final imprevizibil. Din nefericire însã, a aplica principiile lui Mill (de nonintervenþie)
numai în asemenea situaþii „relaxate“, fãrã caracter acut, ar
însemna a anula însuºi scopul demersului fãcut de autorul
britanic: cãci intenþia acestuia nu a fost aceea de a gãsi o cale
de compromis (între public ºi privat) ce poate fi urmatã
doar în situaþiile netensionate, ci tocmai aceea de a furniza un mod de rezolvare general valabil a problemelor
generate de raportul Autoritate publicã — libertate individualã, un algoritm politic aplicabil fãrã excepþie. Apãrãtorii lui Mill ar putea încerca sã contraargumenteze,
replicând cã intenþia acestuia nu a fost aceea de a oferi algoritmi cu imediatã utilizare practicã ºi nici aceea de a stopa acþiunea publicã pânã la momentul identificãrii unor
adevãruri absolute — de fapt, scopul sãu a fost acela de a
legitima teoretic maxima libertate de exprimare ºi dezbatere. Chiar dacã s-ar accepta, de dragul argumentãrii, aceastã replicã, ea nu va schimba în fond cu nimic lucrurile,
deoarece chestiunea „urgenþei“ se repune ºi în acest cadru.
Diversele Autoritãþi pot desigur trata cu maximã permisivitate diversitatea de opinii ºi controversele interminabile dintre oameni numai în situaþiile „relaxate“, în care
nimic vital ºi urgent (pentru comunitate) nu este în joc; în
situaþiile acute (de rãzboi sau conflict civil, de tensiuni so-
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ciale majore), în care diversitatea de opinii sau amploarea
controverselor par sã atingã un nivel critic, Autoritãþile statale sau sociale vor aprecia limitarea libertãþii de exprimare ºi dezbatere drept o urgenþã publicã legitimã, a cãrei
punere în aplicare se impune în mod obiectiv. Dacã acest
nivel critic ar putea fi totdeauna raportat la ameninþãri concrete, incontestabile, la riscuri (generate de diferenþele de
vederi) apreciate drept inacceptabile pentru comunitate sau
la ameninþãri grave (provocate de controverse violente sau
de vehicularea pernicioasã a unor opinii radicale) asupra
unor interese vitale ale persoanelor, intervenþia publicã în
aceastã sferã ar putea fi acomodatã cu ideile lui Mill; dificultatea vine însã din faptul cã în nenumãrate cazuri convingerile însele privind existenþa unor asemenea ameninþãri
sau riscuri sunt diverse ºi failibile — diversele Autoritãþi publice (formale sau informale) vor putea deci decide cã intervenþia lor este legitimã, deºi bazatã pe astfel de convingeri
failibile, ºi vor argumenta (la fel ca mai sus) cã, în lipsa certitudinilor (rareori disponibile în viaþa socialã), acþiunea
inspiratã de aceste convingeri este justificatã ºi preferabilã
pasivitãþii. Pe scurt, odată admisã ideea cã urgenþele sociale sau crizele pot legitima intervenþii restrictive ale Autoritãþii, principiul lui Mill devine inoperant: el admite
intervenþii publice de limitare a disensiunii ºi diversitãþii de opinie numai în cazuri de pericol grav la adresa intereselor legitime ale persoanelor, însã chiar existenþa sau
inexistenþa acestui pericol este obiect de disensiune ºi diversitate a opiniilor. Astfel, viabilitatea regulii tolerãrii maxime a disensiunilor ºi controverselor depinde de un consens
asupra inexistenþei „excepþiilor“ (inexistenþei unor situaþii de crizã sau gravitate acutã care ar justifica abandonarea toleranþei), consens care însã este ºi el greu de întrunit:
tocmai în situaþiile controversate (de „crizã“ sau tensiune),
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în care Autoritatea ar trebui sã se abþinã de la intervenþii
pentru a tolera diversitatea, aceasta va refuza sã se abþinã în mãsura în care va aprecia cã criza sau tensiunea existentã implicã riscuri inacceptabile pentru comunitate (ºi
deci justificã abolirea temporarã a regulii maximei toleranþe). Mill pare sã nu fi sesizat aici intercondiþionarea epistemicã dintre cele douã niveluri la care apare posibilitatea
disensiunilor ºi a controverselor, legãtura dintre convingeri (privind conduita optimã de urmat) ºi metaconvingeri
(privind riscurile sau ameninþãrile ce justificã aceastã
conduitã): principiul tolerãrii disensiunii ºi controversei (atunci când nu sunt ameninþate interese vitale) pare
în sine impecabil, dar aplicarea lui este ea însãºi condiþionatã de un consens asupra situaþiei (de absenþã a ameninþãrilor); or, fiecare dintre pãrþile aflate în controversã îºi
va susþine atitudinea de la primul nivel de disputã (privind nevoia de a aplica sau nu principiul maximei toleranþe) printr-o atitudine adecvatã la cel de-al doilea nivel
(al disputei privind riscurile implicate de disensiunile sau
controversele existente la primul nivel), iar diversele Autoritãþi, în special, vor legitima atitudinea lor la primul
nivel (opþiunea pentru abolirea temporarã a toleranþei)
printr-o atitudine adecvatã la cel de-al doilea nivel (convingerea cã disensiunile ºi controversele prezintã mari riscuri). Faptul cã aceastã din urmã convingere este failibilã
(ca oricare alta, cum just remarcã Mill) nu va contribui cu
nimic la rezolvarea situaþiei, deoarece avem de-a face cu
douã poziþii opuse, fiecare legitimatã de seturi de convingeri care se susþin reciproc: adepþii libertãþii vor susþine
aplicarea principiului maximei toleranþe, susþinând cã disensiunea ºi controversa nu implicã riscuri majore, în timp
ce Autoritãþile dornice sã intervinã vor susþine necesitatea abolirii temporare a principiului, susþinând cã în ca-
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zul respectiv disensiunea ºi controversa prezintã riscuri
majore. Concluzia recunoaºterii acestei probleme este cã
aplicarea principiului lui Mill vizând maxima tolerare a
disensiunilor este ea însãºi condiþionatã de existenþa unui
consens (la al doilea nivel) privind inexistenþa riscurilor
majore ale disensului; condiþionatã deci de o limitare deja
existentã a disensiunilor, de o situaþie relativ neproblematicã (sau parþial problematicã). Când însã situaþia este efectiv sau complet problematicã, deoarece pãrþile aflate în
disputã nu cad de acord nici asupra aplicãrii principiului
de toleranþã ºi a acceptãrii disensiunilor, nici asupra riscurilor comportate de aceste disensiuni, principiul tolerãrii
devine inutil — el nu poate contribui cu nimic la rezolvarea controverselor, deoarece însãºi oportunitatea aplicãrii sale devine obiect de controversã. Patetismul (filozofic)
al situaþiei este reliefat de faptul cã toate cazurile cu adevãrat complexe, dificile ºi interesante sunt mai curând cele
complet problematice, ºi cã tocmai pentru asemenea cazuri dificile a fost conceput principiul lui Mill; acesta se
dovedeºte însã impecabil în situaþiile mai simple (care nici
nu necesitã, poate, aplicarea sa, de vreme ce au la bazã un
anumit consens) ºi inutil în cele mai complexe, pentru care
a fost de fapt avansat ºi în care ar fi realmente necesar. Propunerea filozofului britanic poate deci fi apreciatã, din punctul de vedere al cãutãrii unor instrumente operaþionale, drept
un eºec. Cum se explicã totuºi continua ei audienþã? Rãspunsul este, cel puþin în parte, urmãtorul: deºi ideile lui Mill
nu ne pun la dispoziþie un instrument eficace pentru cazurile cele mai complicate de disens (privitor la libertatea
de expresie), ele reprezintã o excelentã terapie împotriva tendinþei permanente de „sacralizare“ a unor convingeri. Sursa atractivitãþii argumentelor din Despre libertate este faptul
cã ele constituie un remarcabil memento al necesitãþii de
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a nu privilegia nici o poziþie intelectualã, politicã sau moralã, de a recunoaºte cã orice atare poziþie poate ºi trebuie sã fie repusã mereu în discuþie. În ciuda progreselor
pe care spiritul critic le-a fãcut în perioada modernã, Autoritatea (de stat, oficialã, sau comunitarã, informalã) ºi
mai ales Autoritatea opiniei curente au continuat ºi continuã sã metamorfozeze anumite convingeri curente în
tabuuri, sã preseze pentru sustragerea unor idei sau atitudini de la orice discuþie criticã, pentru transformarea
lor în intangibile. Orice spirit dinamic resimte aºadar pledoaria lui Mill drept beneficã ºi înviorãtoare, în mãsura
în care ea funcþioneazã ca tratament permanent împotriva permanentei ofensive a tabuurilor colective. Se reproduce mereu acelaºi scenariu: Autoritãþile sau grupurile
de putere (nu neapãrat politicã, ci ºi moralã sau intelectualã) impun tabuuri ºi preseazã pentru situarea anumitor poziþii sau opþiuni deasupra oricãrei dezbateri, aºadar
forþeazã consensul; în timp ce spiritele critice, rebele, opun
rezistenþã tabuizãrii, repun în discuþie opþiunile „sacralizate“ ºi luptã pentru dreptul la disens. În cadrul acestui
scenariu, Mill este marele aliat invizibil ºi marele inspirator clasic al celor din urmã; actualitatea sa rãmâne nediminuatã, deoarece ea este legatã, în fond, de omniprezenþa
acestui conflict între tabuuri ºi demitizãri, între conformism ºi nonconformism.
Un al doilea fundament al concepþiei milliene despre
libertate are caracter antropologic. Filozoful britanic vede
omul ca pe o fiinþã preocupatã de propria dezvoltare, însetatã de experiment ºi înnoire, dornicã de a-ºi manifesta
personalitatea specificã, ºi deci profund ataºatã libertãþii înþelese nu numai ca o valoare supremã, ci ºi ca o condiþie necesarã satisfacerii acestor impulsuri sãdite în natura
sa. Pentru Mill, oamenii sunt în primul rând individua-
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litãþi inconfundabile, iar peisajul social este unul al inepuizabilei diversitãþi; în acest peisaj, nevoia de libertate este
de la sine înþeleasã, deoarece numai climatul liber permite respiraþia normalã a individualitãþii ºi manifestarea deplinã a diversitãþii. De aici, diatribele autorului britanic
împotriva constrângerilor sociale, a presiunii comunitãþii asupra individualitãþii. Cititorul eseului Despre libertate cu greu poate evita senzaþia (transmisã în fiecare paginã)
cã orice constrângere sau presiune socialã este un lucru
rãu, atrofiant sau mortifiant, ceva ce mutileazã personalitatea umanã ºi schilodeºte peisajul social. Uniformizarea oamenilor apare, la Mill, nu pur ºi simplu ca un mare
pericol social, ci drept marele pericol public prin excelenþã. Rãul însuºi, întregul Rãu modern, este încapsulat de Mill
în uniformizare (dupã cum întreaga esenþã a raporturilor
optime dintre societate, stat ºi individ este încapsulatã în
celebrul principiu avansat de el). ªi aici criticii filozofului britanic au ridicat obiecþii. Încã înainte de apariþia pledoariei milliene pentru maximizarea libertãþii individuale,
gândirea conservatoare denunþase (prin Edmund Burke)
cultul libertãþii ca valoare în sine ºi presupunerea cã omul
liber este în cea mai bunã poziþie pentru a dobândi fericirea. Burke a avansat teza cã resursele personale ale fiecãrui individ sunt insuficiente pentru a garanta alegerea
liberã a unei traiectorii de viaþã optime, ºi, pe aceastã bazã,
a încercat sã prezinte intervenþia societãþii nu ca pe o constrângere exterioarã, atrofiantã, ci ca pe un ingredient indispensabil unei bune evoluþii individuale. Dupã apariþia
eseului Despre libertate, mai mulþi comentatori au reluat
aceastã linie de argumentare, acuzându-l pe Mill de ignorarea faptului cã existã ºi un rol formativ al constrângerilor sociale. Un autor din secolul XIX, a cãrui identitate
a rãmas necunoscutã, dar ale cãrui obiecþii rãmân pânã
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astãzi substanþiale, i-a reproºat lui Mill tendinþa de a privi
personalitatea individualã ca pe o „fortãreaþã“ ce trebuie
sã rãmânã „inexpugnabilã“ la influenþele sociale; aceastã
tendinþã escamoteazã în mod regretabil faptul esenþial cã
nu orice influenþã sau constrângere socialã are caracter nefast, cãci dezvoltarea personalitãþii poate suferi de pe urma
absenþei constrângerilor formative la fel de mult pe cât poate suferi de pe urma prezenþei celor deformante (Filosofia politicã a lui J.S. Mill, coord. G. Ene, Polirom, 2000,
p. 175). În aceeaºi perioadã, James Fitzjames Stephen a susþinut, în lucrarea sa clasicã Liberty, Equality, Fraternity,
cã toate bunele obiceiuri morale ale omului se dobândesc
printr-un proces greu ºi dureros în care limitãrile ºi constrângerile sociale joacã un rol decisiv: altfel spus, „îmblânzirea brutei“ ascunse în fiecare om necesitã intervenþia
(beneficã, formativã, iar nu mortifiantã) a constrângerii
comunitare. Devine vizibilã, în acest punct, legãtura dintre optimismul aproape idilic al lui Mill (cu privire la natura umanã) ºi repulsia sa faþã de controlul public asupra
persoanelor; denunþarea constrângerii, în care se lanseazã
el, este de fapt susþinutã de încrederea pe care o avea în faptul cã omul liber va „merge pe calea cea bunã“, calea autodezvoltãrii ºi a manifestãrii creative a personalitãþii.
Dimpotrivã, gândirea conservatoare, de la Burke la Stephen ºi mai departe, fiind mai curând scepticã în ce priveºte tendinþele spontane ale omului, vede în constrângeri
ºi un factor civilizator, nu neapãrat unul atrofiant pentru
personalitate. Semnificativã, în acest sens, este reacþia unui
spirit conservator ca Thomas Carlyle la critica millianã a
constrângerilor sociale: „Ca ºi cum ar fi un pãcat sã-l controlezi ºi sã-l forþezi pe acest porc de om pentru a-l aduce
pe o cale mai bunã. . . „ (cf. Isaiah Berlin, Patru eseuri despre libertate, Humanitas, 1996, p. 276). Constatând cã
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Mill lucreazã cu premisa cã ar fi în general preferabil sã-i
laºi pe oameni liberi, ºi nu sã-i controlezi, cel mai important comentator conservator clasic al eseului Despre libertate face urmãtoarea analizã criticã: „Marele defect al
scrierilor târzii ale dlui Mill mi se pare a fi acela cã ºi-a format o apreciere prea favorabilã asupra naturii umane. Aceasta se înfãþiºeazã în capitolul Despre individualitate ca unul
din elementele bunei stãri, prin asumpþia tacitã prezentã
în fiecare parte a sa, cã eliminarea constrângerilor tinde
de obicei sã fortifice caracterul. Cu siguranþã cã exact opusul acestei asumpþii este adevãrul. Silinþele obiºnuite sunt
cel mai mare fortifiant al caracterului, iar restricþiile ºi constrângerea, într-o formã sau alta, reprezintã cel mai mare
stimul pentru aceste silinþe [...] Aproape fiecare fiinþã omeneascã are nevoie de mai multã sau mai puþinã constrângere ºi limitare ca astringente menite sã-i confere acel
maximum de putere pe care este capabilã sã o atingã“ (James Fitzjames Stephen, în J.S. Mill, On Liberty, edited by
David Spitz, W.W. Norton and Co., 1975, p. 147 — volumul conþine textul lui Mill, cu numeroase note, dar ºi o
antologie de comentarii la adresa sa). Dubii înrudite cu cele
exprimate aici au fost formulate ºi privitor la cultul millian pentru alegerea individualã liberã ca mod optim de construire a vieþii umane. Pentru Mill, „un om este om datoritã
capacitãþii sale de a alege“ (Isaiah Berlin), iar libertatea de
alegere apare ca valoare umanã supremã. În spatele acestei opþiuni axiologice se ascunde convingerea modernã
curentã cã libertatea ridicã nivelul de calitate al vieþii omeneºti. Într-o stare de spirit mai puþin entuziastã, unii comentatori semnaleazã cã experienþa acumulatã nu pare
sã confirme totdeauna aceastã convingere împãrtãºitã de
Mill. Spre exemplu, cãsãtoriile „aranjate“ (de pãrinþi sau
alte persoane cu autoritate) nu par, statistic vorbind, deloc
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mai puþin reuºite decât cele bazate pe alegerea liberã
(John Gray, Mill on Liberty: A Defence, Routledge, 1996,
p. 143). Mai mult decât atât, se poate constata cã amplificarea fãrã precedent a libertãþii de alegere a partenerilor
maritali (în secolul XX) ºi eliminarea tuturor restricþiilor sociale a fost însoþitã nu de consolidarea, ci de anemierea instituþiei maritale; chiar dacã existã variaþi factori
care au contribuit la aceastã evoluþie (ea neputând fi imputatã exclusiv liberalizãrii opþiunii maritale), nu se poate deocamdatã trage concluzia cã maximizarea libertãþii
individuale ar fi adus cu sine cãsãtorii „de mai bunã calitate“ sau mai reuºite. Sigur cã nici unul dintre aceºti critici ai lui Mill nu pledeazã împotriva libertãþii ca atare
(pentru maximizarea constrângerilor sociale în general)
sau împotriva alegerii individuale libere ca atare (pentru
tutelarea persoanei de cãtre comunitate); ceea ce semnaleazã ei este de fapt caracterul schematic simplist al antitezei
milliene „constrângere = factor malefic, libertate = factor
benefic“ sau „alegere dirijatã = factor negativ, alegere liberã = factor pozitiv“. În vizorul criticii intrã elementul
maniheist prezent în Despre libertate, tendinþa de a privi
necritic libertatea drept ceva bun în sine (sau bun în orice împrejurãri) ºi constrângerea drept ceva rãu în sine (rãu
în orice împrejurãri). Simptomaticã este în acest sens observaþia lui J.F. Stephen: „Întrebarea dacã libertatea este
un lucru bun sau rãu apare la fel de iraþionalã ca ºi întrebarea dacã focul este un lucru bun sau rãu. Ea este ºi bunã
ºi rea, în funcþie de timp, loc ºi împrejurãri“ (Liberty, Equality, Fraternity, Elder and Co., 1874, p. 53). Mill tinde sã
vadã libertatea ca pe un panaceu, în timp ce conservatorii
resping aceastã idealizare. În acelaºi spirit, ei evidenþiazã
cã nici individualitatea nu este un lucru bun în sine (ea poate lesne degenera în simplã excentricitate); cãci individu-
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alitatea nu se identificã cu originalitatea: „Originalitatea
constã în a gândi cu capul tãu, nu în a gândi altfel decât alþii“ (Stephen, în Spitz, op. cit., p. 149). Obiecþii similare se
pot ridica în legãturã cu diversitatea, vãzutã de Mill ca o
valoare în sine (Isaiah Berlin), ce trebuie protejatã ºi cultivatã. Mill crede în diversitate, ºi este îngrozit de pericolul depersonalizãrii individului în societatea modernã,
tot mai influentã, mai invazivã ºi mai autoritarã. Aici, din
nou, el ne apare ca un gânditor extrem de modern ºi de actual. Pe de altã parte, se ridicã întrebarea dacã existenþa
normalã a unei comunitãþi nu implicã totuºi ºi existenþa
unui minim de unitate atitudinalã sau de consens moral,
deci o limitare a diversitãþii. Dacã rãspunsul este pozitiv,
i s-ar putea reproºa lui Mill cã a idilizat diversitatea, în loc
de a analiza (în spirit pragmatic) dificultãþile problemei „unde anume trebuie trasatã graniþa dintre diversitatea dezirabilã ºi unitatea indispensabilã?“. Principiul sãu (privind
tolerarea oricãror conduite nedãunãtoare altora) este oare,
din acest punct de vedere, suficient? Este practic posibil
ca o societate bunã sã admitã maximum de diversitate, cu
excepþia celei care lezeazã direct vreun membru al acesteia? Critici conservatori ai atitudinii liberale de maximã
toleranþã, cum este Patrick Devlin, au sugerat, în acest context, cã dacã rãspunsul la cele douã întrebãri ar fi pozitiv,
atunci ar trebui recunoscutã drept bunã prin diversitatea
ei ºi o societate ce tolereazã incestul, consumul de droguri
sau cruzimea faþã de animale, conduite care nu par sã lezeze direct alþi membri ai comunitãþii, ci numai anumite
convingeri ºi angajãri morale foarte larg rãspândite în lumea civilizatã. Dar asupra acestei problematici voi reveni
mai jos.
O caracteristicã unanim recunoscutã a liberalismului lui
Mill este optimismul. Acest optimism nu viza doar natura
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umanã (aspect la care se referea încã Stephen), ci ºi efectele dialogului social, realitatea progresului istoric,
educabilitatea ºi capacitatea de dezvoltare a persoanelor
etc. John Gray, G.W. Smith, Roger Crisp ºi alþi comentatori au evidenþiat cã, dacã omul este perceput de Mill
ca nobil aspirant la libertate ºi autonomie, ca erou absorbit de propria aventurã formativã (interesat de autodezvoltare, de elaborarea unor noi planuri de viaþã, de participarea
la experimente originale privind modul de a trãi), dialogul social este la rândul sãu vãzut ca dialog raþional, în care
dezbaterea ºi controversa conduc la apropierea de adevãr,
în timp ce istoria apare ca evoluþie linearã de la inferior
la superior, de la barbarie la civilizaþie. Manifestând „convingerea în caracterul inerent progresist al omului ºi istoriei“ (Gray), Mill pare sã nu fi luat deloc în considerare
posibilitatea ca maximizarea libertãþii sã conducã (nu neapãrat la autoperfecþionarea personalitãþii, ci) la descãtuºarea dorinþelor egoiste arbitrare (G.W. Smith), la un gãlãgios
„dialog al surzilor“ sau la opþiuni politice absurde (Roger Crisp). Crisp, spre exemplu, aminteºte cã libera opþiune a electoratului german l-a adus pe Hitler la putere.
Are deci oare vreun rost sã se facã apologia libertãþii ca atare? Ignorând aceastã întrebare, Mill rãmânea ataºat unor
viziuni melioriste, mai ales unei filozofii a istoriei cu caracter meliorist, inspirate de optimismul iluminist ºi împãrtãºite de pozitivismul secolului XIX (Gray).
Constatând lunga serie de ataºamente milliene la premise ºi idei discutabile sau vetuste, cititorul poate fi tentat
sã se întrebe prin ce anume rãmâne actual ºi interesant autorul pledoariilor pasionate din Despre libertate. Unul dintre rãspunsurile la aceastã interogaþie este poate surprinzãtor:
multe dintre ataºamentele lui Mill rãmân ºi ataºamente ale
omului contemporan, multe dintre „prejudecãþile“ ilumi-
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niste, melioriste, raþionaliste sau optimiste din eseul de faþã
rãmân în vigoare ca presupoziþii tacite, acceptate adesea
necritic de majoritatea dintre noi. Înclinaþia de a privi constrângerile drept ceva rãu în sine ºi libertatea drept ceva bun
prin natura sa (aºadar cultul libertãþii), încrederea nelimitatã în progres, în raþionalitate ºi în virtuþile dialogului, convingerea cã omul este educabil ºi capabil de autodezvoltare,
ca ºi convingerea cã fiecare trebuie lãsat sã-ºi aleagã singur modul de viaþã sau simpatia pentru diversitate sunt tot
atâtea angajãri intelectuale prin care Mill ne rãmâne contemporan. În mare mãsurã deci vocea lui Mill ne este familiarã, iar demersul sãu ne pare de la sine convingãtor. Cu
o notã de maliþie, s-ar putea spune cã actualitatea autorului britanic se explicã (ºi) prin persistenþa prejudecãþilor
lui, care au rãmas ºi prejudecãþile noastre. Din fericire însã,
acesta nu este singurul rãspuns relevant. Tot atât de adevãrat este ºi cã demersul lui John Stuart Mill este unul argumentativ, coerent conceptual ºi sistematic, net superior
pledoariilor altor autori ai secolului XIX. La liberali francezi ca Bastiat, spre exemplu, funcþiona o discutabilã suficienþã (ilustratã de ideea expeditivã cã pur ºi simplu statul
nu poate furniza toate serviciile pe care cetãþenii le aºteaptã de la el, idee pe care se baza opþiunea pentru un stat
minimal), iar la Herbert Spencer funcþiona o dubioasã
„metafizicã“ socialã (metafizica luptei pentru existenþã
ºi a supravieþuirii celui mai puternic). În comparaþie cu
astfel de gânditori liberali, Mill se situeazã pe o poziþie
net superioarã: plecând de la premise epistemologice greu
de respins, dar ºi de la idei antropologice încã larg împãrtãºite, el dezvoltã baterii de argumente care pot fi încã
examinate cu toatã seriozitatea ºi (nu o datã) cu folos.
Rareori aceste argumente sunt ireproºabile sau definitive; dar, în ciuda obiecþiilor ce li se pot aduce, ele sunt
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argumente substanþiale care pot fi ºi astãzi evocate într-un
demers analitic fertil.
Mare parte din succesul atitudinii liberale a lui Mill se
datoreazã spiritului ei profund democratic, care însã nu
este uºor de sesizat, câtã vreme el criticã tirania majoritãþii ºi elogiazã elitele, repudiind presiunea sufocantã a opiniei publice curente. Mill exalta contribuþia creatoare a
elitelor ºi resimþea o totalã aversiune faþã de presiunea uniformizantã exercitatã de opinia majoritarã, dominantã. El
era convins cã strivirea personalitãþilor originale sub tãvãlugul uniformizãrii sociale este marele pericol al epocii
moderne. Cu toate acestea, atitudinea sa nu este elitarã ºi
antidemocraticã, ci, dimpotrivã, profund favorabilã democraþiei. Cum se explicã acest aparent paradox? Lucrurile sunt în fond simple. Ca om de culturã, Mill nu putea
sã nu recunoascã meritele elitelor în sfera creativitãþii. Ca
filozof empirist însã, obsedat de failibilitatea adevãrului,
el nu putea sã nu vadã relativitatea tuturor ideilor, inclusiv
a celor avansate de elite. Sintetizând aceste douã opþiuni,
filozoful britanic ajunge la soluþia bine cunoscutã: individul trebuie sã se bucure de maxima libertate care permite
manifestarea creativitãþii; „adevãrurile“ de la care se revendicã constrângerea socialã fiind failibile, ele nu trebuie sã
înãbuºe independenþa de gândire ºi creativitatea personalã a nimãnui. Se omite însã adesea consecvenþa gândirii lui Mill: principiul failibilitãþii era aplicat de el nu
numai opiniei majoritare, ci tuturor opiniilor — ca atare,
nu numai „adevãrurile“ îmbrãþiºate de mase sunt tratate
drept failibile; la fel de failibile sunt ºi „adevãrurile“ indivizilor, inclusiv ale celor creativi, deci inclusiv cele ale elitelor. Efectul acestei consecvenþe este cã filozoful britanic
apãrã libertatea individualã de gândire ºi opinie, dar nu
privilegiazã câtuºi de puþin anumite idei ºi atitudini: stra-
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tegia sa este de a apãra libertatea elitelor, dar nu de a le acorda vreun ascendent epistemic sau moral. „Adevãrurile“
avansate de elite sunt la fel de failibile ca ºi toate celelalte; de aceea, ceea ce este cu adevãrat de supremã valoare
pentru Mill nu sunt anumite adevãruri (avansate de elite), ci mecanismul dezbaterii libere, care este, în fond, profund democratic. Elitele sunt elogiate pentru creativitatea
lor, dar lor nu li se rezervã nici un fel de privilegii ºi nu li
se atribuie nici un fel de rol paternalist (Mill este, de
altfel, un adversar ireductibil al paternalismului); preocuparea exclusivã este de a le apãra, nicidecum de a le
excepta (de la norme) sau de a le situa prioritar. Elitele
nu deþin drepturi suplimentare sau prerogative; statutul
ce li se acordã este identic cu cel rezervat pentru orice
individualitate; dacã sunt apãrate sau promovate, este
pentru cã ele ilustreazã individualitatea, nu pentru cã ar
deþine o poziþie de superioritate în dezbaterea publicã.
Libertatea revendicatã de Mill pentru ele nu se justificã
(în mod elitist) printr-o presupusã superioritate intrinsecã a ideilor sau atitudinilor vehiculate de elite, ci prin dreptul (democratic) al fiecãrui individ la libertate de gândire.
Cu adevãrat sacrã este pentru Mill nu superioritatea elitelor, ci supremaþia libertãþii individuale de gândire; tocmai
din acest motiv, el apãrã nu prioritatea elitelor, ci dreptul
fiecãrei individualitãþi de participare liberã la dezbaterea
comunã. Ca adept al dezbaterii libere, deschise, Mill rãmâne un spirit autentic democratic.
Valoarea pledoariei în favoarea libertãþii. Scopul declarat al cãrþii lui Mill este articularea unui principiu „simplu“ pe care sã poatã fi aºezatã întreaga diversitate ºi
complexitate a relaþiilor dintre societate, stat ºi individ. Dacã
succesul cãrþii ar echivala cu succesul acestui principiu,
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atunci ar trebui început prin sentinþa: „lucrarea este un
eºec“, deoarece (cum cad de acord azi majoritatea comentatorilor) principiul propus nu poate avea succesul dorit.
Din fericire, valoarea cãrþii nu se reduce la funcþionalitatea acestui principiu — forþa ºi rezonanþa argumentãrii
lui Mill depãºeºte cu mult simpla aplicabilitate a principiului fundamental avansat. Iar ceea ce dã un vizibil ascendent
intelectual ºi politic autorului cãrþii Despre libertate asupra altor apãrãtori ai liberalismului este tocmai valoarea
acestei argumentãri.
Scopul ei direct este legitimarea celebrului principiu millian: „unicul scop care îi îndreptãþeºte pe oameni, individual sau colectiv, la ingerinþe în sfera libertãþii de acþiune
a oricãruia dintre ei este autoapãrarea; unicul þel în care
puterea se poate exercita, în mod legitim, asupra oricãrui membru al societãþii civilizate, împotriva voinþei sale,
este acela de a împiedica vãtãmarea altora. Propriul bine,
fizic sau moral, nu constituie o îndreptãþire suficientã. Un
om nu poate fi constrâns, în mod legitim, sã facã un anumit lucru sau sã se abþinã de a-l face pentru cã ar fi mai
bine pentru el sã se comporte astfel, pentru cã acest lucru
l-ar face sã fie mai fericit sau pentru cã, în opinia altora,
este înþelept sau este drept ca el sã se comporte astfel. [...]
Singurul aspect al conduitei unui om pentru care el poate
fi tras la rãspundere de cãtre societate este cel privitor la
ceilalþi. Sub aspectele care îl privesc doar pe el însuºi, independenþa lui este, de drept, absolutã. Asupra lui însuºi,
asupra propriului trup ºi spirit, individul este suveran.“ S-a
constatat demult cã principiul lui Mill nu este deloc original. El se regãseºte, în germene, la Rousseau, prin ideea
cã la baza dreptãþii raþionale stã imperativul (formulat în
Discursul asupra originii ºi fundamentelor inegalitãþii dintre oameni): asigurã-þi binele propriu fãcând cât mai pu-
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þin rãu altuia. Mai explicit, se regãseºte la Kant, în formula normativã (din mica scriere Despre sentinþa: acest lucru
poate fi corect în teorie, însã nu funcþioneazã în practicã):
„fiecare trebuie sã-ºi urmãreascã fericirea pe drumul pe
care îl considerã bun pentru el, cu condiþia de a nu aduce vreun prejudiciu libertãþii celorlalþi de a urmãri un scop
asemãnãtor“.
Într-un climat individualist ºi permisiv, aºa cum este
cel occidental contemporan, acest principiu are o enormã
dozã de plauzibilitate prima facie. Într-adevãr, ce se poate reproºa maximei fiecare sã fie lãsat în pace câtã vreme
nu deranjeazã pe alþii? De ce nu s-ar cãlãuzi politicile publice ºi intervenþiile comunitare dupã acest principiu al maximizãrii libertãþii individuale ºi al minimizãrii ingerinþelor
în viaþa personalã? Ce dificultãþi ar putea împiedica aplicarea sistematicã a principiului? Mai mulþi autori au încercat sã sintetizeze varietatea de dificultãþi ºi probleme
suscitate de principiul lui Mill. În perspectiva lui David
Spitz, este vorba de urmãtoarele obiecþii: 1) Mill este victima propriilor sale opþiuni contradictorii (pe de o parte
utilitarismul, ºi pe de alta concepþia drepturilor abstracte
ale individului), iar aceste opþiuni implicã cerinþe ce intrã
în conflict; 2) dihotomia dintre acte care îl privesc doar pe
individ ºi acte ce îi privesc ºi pe ceilalþi este o falsã dihotomie; 3) concepþia lui Mill despre individualitate echivaleazã cu o pledoarie pentru iresponsabilitate socialã; 4) Mill
concepe greºit natura, ºi deci limitele adecvate, ale libertãþii (Spitz, op. cit., pp. 211—232). Mai recent, John Gray listeazã urmãtoarele obiecþii: 1) principiul lui Mill nu poate
da libertãþii prioritatea ºi distribuþia egalã cerute de o moralitate liberalã; 2) prohibirea constrângerilor paternaliste
asupra libertãþii nu poate primi o justificare utilitaristã
constrângãtoare; 3) nu se poate formula nici o concepþie
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neutrã moral sau evaluativ necontroversatã asupra daunei sau vãtãmãrii (concepþie necesarã principiului lui Mill);
4) reprezentarea bunei stãri umane implicate de principiul
lui Mill nu este o aplicaþie a utilitarismului, ci expresia unui
ideal axat pe o eticã perfecþionistã; 5) felul cum este conceputã prosperitatea umanã este nerealist ºi implauzibil,
deoarece privilegiazã interesul pentru autonomie; 6) Mill
este incapabil sã ofere o procedurã de decizie (necesarã rezolvãrii conflictelor dintre interesele umane vitale) ºi deci
ajunge la pluralism valoric, la fel ca, mai târziu, Isaiah Berlin ºi Joseph Raz (Gray, op. cit., p. 135). Dificultãþile enumerate nu pot fi analizate aici în totalitatea lor, dar este
indispensabil ca cele mai importante dintre ele sã fie discutate, pentru ca impresia imediatã de totalã plauzibilitate ºi de caracter absolut neproblematic, creatã deseori
cititorului de concepþia lui Mill, sã fie destrãmatã: interpretarea oferitã în Despre libertate este interesantã, stimulatoare, dar problematicã, ºi numai coincidenþa dintre
prejudecãþile curente ºi cele puse la lucru de Mill împiedicã sesizarea acestui lucru.
Dificultãþile concepþiei lui Mill pot fi împãrþite în douã
categorii: dificultãþi sau critici „interne“ ºi dificultãþi sau
critici „externe“. Prima categorie vizeazã problemele ridicate de aplicarea principiului lui Mill (acesta fiind, cel puþin provizoriu, acceptat), în timp ce a doua categorie vizeazã
probleme legate de însãºi legitimitatea ºi acceptabilitatea
principiului. Voi începe cu prima categorie.
Principiul lui Mill se bazeazã pe trasarea unei distincþii nete între sfera actelor sau conduitelor ce îl privesc doar
pe individ (sferã în care nici statul, nici comunitatea nu au
de ce sã intervinã, individul fiind pe deplin suveran) ºi sfera actelor sau conduitelor ce îi privesc (ating) ºi pe ceilalþi
(singura sferã în care statul ºi societatea ar fi îndreptãþi-
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te sã se amestece, fiind afectate interesele altora sau anumite interese generale) — este vorba de mult discutata distincþie dintre self-regarding acts ºi others-regarding acts. Pare
pe deplin firesc (poate chiar tautologic) sã li se cearã statului ºi comunitãþii sã se abþinã de la orice ingerinþe în
sfera chestiunilor ce îl privesc numai pe individ, dar pe
nimeni altcineva, ºi sã îºi rezerve intervenþiile la sfera chestiunilor care ating alte persoane sau societatea în general. Dar, întrebarea este, se poate trasa o atare delimitare?
Autorul anonim care a recenzat critic Despre libertate în
1859 a constatat de la bun început o primã dificultate:
Mill prezintã diferenþa dintre cele douã tipuri de acte sau
conduite ca fiind o diferenþã in kind „de naturã“, când de
fapt ea este numai o diferenþã de grad, deoarece nu existã în realitate acte ce îl afecteazã doar pe individ ºi acte ce
îi afecteazã doar pe alþii: toate conduitele afecteazã direct
sau indirect ºi persoana în cauzã, ºi pe alþii (ºi societatea),
numai cã influenþa acestora asupra altora este mai mult
sau mai puþin directã, mai mult sau mai puþin puternicã.
Observaþia nu are caracter de simplã pedanterie, ci evidenþiazã o dificultate principialã, proprie tuturor distincþiilor de grad: existând un continuum gradual de fenomene
la care se aplicã distincþia, rãmâne nedeterminat unde anume trebuie sã cadã graniþa relevantã. În cazul de faþã, dacã
toate actele sau conduitele individuale îi afecteazã într-o
anumitã mãsurã ºi pe alþii, devine neclar unde anume cade
graniþa dintre cazurile în care ingerinþele nu sunt, ºi cazurile în care ingerinþele sunt justificate. Cu alte cuvinte, Mill
pare sã fi pus greºit problema: nu existã acte ce îl privesc
doar pe individ, existã doar acte ce afecteazã mai puþin
(ºi indirect) pe alþii — dar cât de micã trebuie sã fie aceastã atingere a intereselor altora pentru ca intervenþia publicã sã devinã nelegitimã? La aceastã întrebare Mill nu
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a dat niciodatã un rãspuns; punerea greºitã a problemei
l-a fãcut sã ignore dificultatea ascunsã aici ºi absenþa unei
soluþii la ea. El pare sã fi considerat cã este de la sine înþeles unde cade graniþa relevantã (ºi aceasta pentru cã o percepea drept graniþã netã); dacã însã nu existã o atare graniþã
netã, ci numai diferenþe graduale, problema principalã devine aceea de a ºti unde trebuie fixatã linia despãrþitoare
(între acte ce afecteazã nesemnificativ ºi acte ce afecteazã semnificativ pe alþii) — cum Mill nu a dat aici nici o
soluþie, rezultã cã problema centralã rãmâne nerezolvatã.
Dificultatea este agravatã nu numai de absenþa unor precizãri absolut necesare, ci ºi de faptul cã persoane diferite pot face evaluãri diferite asupra locului unde trebuie sã
cadã aceastã linie despãrþitoare. Un caz recent din viaþa politicã a Franþei semnaleazã cã chestiunea nu este deloc pur
teoreticã sau pedant-academicã: este oare purtarea unor
simboluri religioase vizibile (crucifixul, vãlul islamic pentru acoperirea feþei sau acoperãmântul ritual iudaic al capului) în ºcolile laice un act ce îl priveºte doar pe individul
care le etaleazã (ºi deci nu justificã o ingerinþã a statului)
sau este un act care (prin afiºarea ostentativã a unor ataºamente religioase) afecteazã pe alþii, contravenind laicitãþii învãþãmântului (ºi deci justificã intervenþia prohibitivã
a autoritãþilor)? Statul francez a decis în favoarea celei de-a
doua alternative, dar la nivelul societãþii franceze ºi, în general, al lumii occidentale, decizia este foarte departe de
a întruni consensul: controversele continuã, alimentate de
convingerea multor oameni (de diferite religii sau fãrã ataºamente religioase) cã decizia statului francez de a interveni
(interzicând etalarea acestor simboluri în ºcoli) lezeazã
libertatea individualã, fiind pur ºi simplu abuzivã. Dacã
principiul lui Mill ar fi acceptat în formularea sa explicitã, am fi probabil tentaþi sã conchidem cã interzicerea sim-
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bolurilor religioase vizibile nu este justificatã, deoarece nu
se poate pretinde cã purtãtorul unor asemenea simboluri
vatãmã efectiv pe alþii prin etalarea lor; din perspectiva
lui Mill, intervenþia prohibitivã a statului francez este un
scandal. Dacã însã admitem cã toate conduitele individuale influenþeazã cumva (mai mult sau mai puþin) pe alþii,
rãmâne de decis dacã interesele altora sau cele ale societãþii franceze sunt afectate îndeajuns de mult, prin purtarea
acelor simboluri, pentru ca interzicerea lor sã devinã legitimã. Aici Mill nu ne poate fi de nici un ajutor, deoarece
el nu a fixat un cuantum al „maximei afectãri permise“ (un
cuantum referitor la „cât anume este permis ca o conduitã individualã sã afecteze pe alþii, fãrã ca aceasta sã justifice intervenþia publicã“) ºi deci nu a oferit indicaþii precise
de rezolvare a dilemei.
O a doua mare dificultate, semnalatã de mult (Spitz, op.
cit., pp. 216—217), a distincþiei lui Mill între sfera actelor ce
îl privesc pe individ ºi sfera actelor ce îi afecteazã pe alþii
este legatã de faptul cã distribuirea conduitelor în aceste
douã categorii presupune capacitatea de înregistrare ºi calculare a tuturor consecinþelor fiecãrui act. Într-adevãr, numai dupã o evaluare a tuturor acestor consecinþe se poate
afirma în mod legitim cã actul afecteazã sau nu pe alþii. O
atare evaluare este însã adesea extrem de dificilã ºi, în fond,
aproape imposibilã. Ar fi putut oare cineva prevedea consecinþele actelor care au dus la asasinarea lui Franz Ferdinand din 1914 (inclusiv a erorii de itinerar comise de ºoferul
maºinii princiare), asasinat ce a servit drept motiv (sau
pretext) pentru declanºarea Primului Rãzboi Mondial? Pot
fi adesea prevãzute câteva dintre consecinþele posibile sau
probabile ale unui act, dar totalitatea consecinþelor sale semnificative se aflã mult dincolo de sfera capacitãþii umane
de predicþie. Din acest punct de vedere, principiul lui Mill,

32

ADRIAN-PAUL ILIESCU

care presupune o atare capacitate, apare ca inoperant. Dificultatea evaluãrii tuturor consecinþelor unui act uman
poate fi ºi mai bine înþeleasã din perspectiva dinamicii fenomenelor sociale. Un act individual poate pãrea, în sine,
absolut inofensiv pentru alþii (chiar dacã el afecteazã negativ persoana în cauzã), însã în mãsura în care el încurajeazã o amplificare statisticã, s-ar putea foarte bine decide
cã este periculos pentru societate. Un exemplu relevant este
cel al consumului de droguri. Într-o societate în care numai douã sau trei persoane consumã sistematic droguri, lucrurile pot fi judecate foarte relaxat, trãgându-se concluzia
cã acest consum este numai autodistructiv ºi nu afecteazã
pe alþii. Pe mãsurã însã ce practica folosirii drogurilor se
rãspândeºte, ea devine, din chestiune privatã, un pericol public, iar felul de a judeca lucrurile se modificã. Principiul
lui Mill nu ne poate fi aici de folos, cãci nu furnizeazã indicaþii precise privind graniþa statisticã dintre o practicã
ce afecteazã doar pe cei în cauzã ºi una periculoasã social.
Acest eºec al principiului maximei toleranþe a fost subliniat de gândirea conservatoare, prin Patrick Devlin (care
se referea însã nu la exemplul drogurilor, ci la cel al alcoolului): „Se poate argumenta cã dacã pãcatele unui om îl
afecteazã doar pe el însuºi, ele nu privesc deloc societatea. Dacã cineva preferã sã se îmbete în fiecare noapte în
spaþiul privat al casei sale, suferã oare altcineva decât el însuºi? Dar sã presupunem cã un sfert sau jumãtate din
populaþie se îmbatã în fiecare noapte, ce fel de societate
ar mai fi aceea? Nu poþi stabili o limitã teoreticã pentru
numãrul de oameni care se pot îmbãta înainte ca societatea sã fie îndreptãþitã sã legifereze împotriva beþiei“ (Morals and the Criminal Law, în Spitz, op. cit., p. 185).
Legatã de aceeaºi problemã este ºi chestiunea spinoasã a delimitãrii dintre opinie (care trebuie totdeauna to-
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leratã, în virtutea libertãþii de exprimare) ºi acþiune (de exemplu, acþiunea de instigare, ce trebuie interzisã ºi pedepsitã
de lege). Comentatorii au sesizat de la început cã teoria lui
Mill implicã posibilitatea unei trasãri clare a distincþiei dintre opinia strict personalã ºi instigare, dupã cum au observat ºi cã nu totdeauna aceastã posibilitate existã. Mai
recent, John Gray semnala cã la Mill pur ºi simplu lipsesc
criteriile care ar permite aceastã trasare (op. cit., p. 106).
În genere, gândirea lui Mill este afectatã de schematismul
distincþiilor sale ºi de ignorarea faptului cã diferenþele relevante (din realitate) sunt diferenþe de grad, nu de naturã, aºa cum sugereazã analizele filozofului. În acest sens,
un alt exemplu discutat este cel al distincþiei dintre naþiuni
civilizate (la care Mill crede cã se aplicã ideile sale de maximã toleranþã) ºi naþiuni barbare (la care el nu pretinde sã
le aplice). S-a observat de mult cã, de fapt, distincþia este
doar una de grad, ceea ce ridicã probleme privind limita
de la care principiul lui Mill ar deveni aplicabil: cât de civilizatã trebuie sã fie o naþiune, pentru ca acest principiu
sã poatã fi practicat în viaþa publicã? Şi nu cumva barbaria subzistã uneori chiar în viaþa socialã a naþiunilor celor mai civilizate? Exemplul dramatic al venirii nazismului
la putere în Germania anilor ’30 este extrem de preocupant în acest sens; el aminteºte cã uneori climatul libertãþii de opþiune duce la consecinþe nefaste — o intervenþie
publicã constrângãtoare, care ar fi reprimat libertatea de
manifestare a convingerilor naziste, ar fi avut, pentru naþiunea ºi cultura germanã, efecte mult mai fericite decât a
avut, în acel context, climatul de toleranþã.
Poate cele mai multe discuþii ºi obiecþii a provocat conceptul de harm „daunã, vãtãmare“ care joacã, în mod evident, un rol esenþial în cadrul concepþiei lui Mill. A decide
asupra dreptului de intervenþie publicã în viaþa oamenilor
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înseamnã, conform lui Mill, a decide asupra eventualelor
daune sau vãtãmãri pe care conduita cuiva le poate aduce altora. Douã dintre dificultãþile ideii de vãtãmare au fost
deja atinse în discuþiile de mai sus. Pe de o parte, a stabili
vãtãmãrile produse, sau susceptibile de a fi produse, implicã a evalua totalitatea consecinþelor unui act, evaluare ce,
la modul relativ, este extrem de dificilã, iar la modul absolut este de-a dreptul imposibilã, deoarece ar necesita verificarea unui lanþ cauzal infinit sau, cel puþin, foarte lung. Pe
de altã parte, vãtãmãrile nu pot fi judecate izolat, ci trebuie
evaluate în context, iar amploarea statisticã poate face dintr-un act care, în sine, pare inofensiv, un veritabil pericol social. Anumite acte autodistructive (aparent nedãunãtoare
altora, deci nelegitimante pentru intervenþia publicã) constituie totuºi exemple negative susceptibile de amplificare
socialã ºi, în acest sens, ele pot fi judecate drept dãunãtoare altora ºi societãþii în general. Principiul lui Mill însã nu
este adaptat acestui dublu aspect al unor acte individuale ºi
nu poate furniza nici un fel de indicaþii privind disocierea
operaþionalã a conduitelor pur private, efectiv nepericuloase pentru alþii, de cele aparent private sau prima facie
private (ºi nevãtãmãtoare pentru alþii) dar, în fond, riscante pentru dinamica fenomenelor sociale alarmante (susceptibile de a acþiona drept catalizator, deci de a amplifica
fenomene publice negative).
Dar cea mai importantã obiecþie ce se aduce ideii de vãtãmare la Mill vizeazã relativitatea ei. Argumentele lui Mill
sugereazã cã stabilirea caracterului vãtãmãtor sau nevãtãmãtor al unui act este neproblematicã, cã ea se poate face
în mod obiectiv, fãrã a afecta diversitatea preferinþelor individuale; pledoaria sa se bazeazã pe posibilitatea ca, în
ciuda diversitãþii preferinþelor ºi opiniilor individuale, sã
se determine exact ºi neutru prezenþa sau absenþa daune-
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lor, ºi deci sã se poatã lua mãsuri publice (de intervenþie)
adecvate, fãrã încãlcarea spaþiului privat legitim, fãrã lezarea intereselor personale justificate ºi inofensive. Însã,
din nefericire, lucrurile nu stau aºa. Diversitatea opiniilor
ºi preferinþelor individuale nu se manifestã doar la nivelul
alternativelor între care se alege; ea se extinde ºi asupra criteriilor de judecatã, inclusiv asupra criteriilor dupã care se
evalueazã ceva drept vãtãmare sau daunã. Persoane diferite pot avea convingeri foarte diferite cu privire la caracterul vãtãmãtor sau nu al unei acþiuni umane; drept urmare,
în diverse situaþii, ceea ce unii vor socoti drept intervenþie publicã salutarã (a instituþiilor de stat sau a comunitãþii) pentru prevenirea sau anihilarea unor vãtãmãri, alþii vor
considera drept ingerinþã abuzivã a unor autoritãþi în sfera de libertate a persoanelor, deoarece nu vor recunoaºte
existenþa unor reale vãtãmãri sau daune. La modul ideal,
intervenþia publicã ar trebui sã respecte toate pãrerile persoanelor implicate ºi deci sã protejeze diversitatea de opinii sau evaluãri, inclusiv aceea referitoare la existenþa sau
nonexistenþa unor vãtãmãri. Însã, pentru ca diversitatea
individualã sã poatã fi respectatã ºi protejatã (iar încãlcarea libertãþii individuale, prin intervenþie publicã, sã se
facã exclusiv în cazuri în care manifestarea acestei libertãþi
conduce la vãtãmãri ale altora) ar fi necesar ca recunoaºterea existenþei unor vãtãmãri sau daune sã nu fie ea însãºi obiect al diversitãþii de opinii — altfel spus, aplicarea
neproblematicã a principiului lui Mill necesitã ca, în ciuda existenþei numeroaselor disensiuni interindividuale, sã
existe totuºi un consens asupra a ce anume constituie o vãtãmare inacceptabilã, asupra a ce anume justificã intervenþia publicã. Dacã un atare consens existã, atunci este limpede
pentru toatã lumea în ce cazuri specifice instituþiile de stat
sau forurile comunitare nu mai sunt obligate sã respecte
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libertatea individualã, ele putând exercita constrângeri
asupra persoanelor responsabile de vãtãmãrile produse.
În aceastã situaþie fericitã, fiecare persoanã s-ar putea bucura de o deplinã libertate individualã (indiferent de cum
apreciazã ceilalþi modul ei de viaþã sau atitudinile ei morale), ea expunându-se riscului ingerinþelor constrângãtoare numai atunci când (conform consensului unanim)
produce sau ameninþã sã producã daune altora. Cum însã
în lumea modernã acest tip de consens lipseºte foarte frecvent, însãºi ideea de vãtãmare ce justificã ingerinþe publice
în sfera privatã rãmâne controversatã, nedeterminatã (sau
insuficient determinatã) ºi discutabilã. Este deci posibil (ºi
frecvent) ca ingerinþele în sfera individualã sã se producã,
deºi vãtãmãrile presupuse (ce funcþioneazã ca temei pentru
intervenþia publicã), recunoscute de unii membri ai societãþii (cu anumite concepþii morale, opinii sau atitudini), nu
sunt deloc recunoscute de ceilalþi (care au alte concepþii morale, alte idei sau alte atitudini). Primii vor aprecia aceste
ingerinþe drept legitime, cei din urmã le vor judeca drept
încãlcãri abuzive ale sferei de libertate individualã. Sintetizând aceastã dificultate a concepþiei lui Mill, John Gray
trãgea concluzia cã însuºi conceptul de harm „vãtãmare,
daunã“, care ar trebui sã fie bine determinat ºi de sine stãtãtor, pentru a permite buna funcþionare a principiului lui
Mill, este de fapt deficitar la ambele capitole: pe de o parte, el nu este deloc bine determinat, iar pe de alta, el depinde de diversele concepþii morale ale indivizilor (op. cit., pp.
139, 140). Efectul acestor carenþe este o operaþionalitate
extrem de limitatã: principiul intervenþiei restrânse (la cazurile de vãtãmare a altora) va putea funcþiona neproblematic numai în situaþiile în care existã consens asupra
existenþei ºi gravitãþii vãtãmãrii. Or, ironia situaþiei este
cã nu pentru asemenea cazuri a fost conceput principiul
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lui Mill; de fapt, în asemenea cazuri nici nu este nevoie de
vreun principiu care sã ghideze acþiunea publicã, de vreme ce existã deja un consens deplin asupra rãului produs
ºi a necesitãþii intervenþiei. Mill spera ca principiul sãu sã
rezolve situaþiile (mult mai problematice) în care acest consens nu existã ºi pãrerile ( cu privire la dezirabilitatea intervenþiei publice) diferã; din nefericire, tocmai în cazurile
cele mai dificile (pentru care a fost conceput) principiul sãu
devine inoperant, deoarece aici pãrerile diferã nu numai asupra chestiunii dezirabilitãþii ingerinþelor, ci ºi asupra existenþei unei vãtãmãri reale (care ar justifica aceste ingerinþe).
Ne întâlnim aºadar din nou cu paradoxul menþionat mai
sus (cu ocazia discuþiei despre distincþia dintre acte ce îl
privesc doar pe autorul lor ºi acte ce îi afecteazã pe alþii),
un paradox catastrofal pentru întreprinderea intelectualã
ºi moralã a lui Mill; aceasta poate fi consideratã drept un
eºec, chiar din perspectiva celor ce acceptã intuiþia ei inspiratoare fundamentalã (aceea a maximizãrii libertãþii ºi
a reducerii ingerinþelor la cazurile de vãtãmare a altora).
Nu este însã vorba de o nereuºitã personalã a lui John Stuart
Mill; mai curând, este vorba de falimentul raþionalismului propriu secolului XIX (dar ºi primei jumãtãþi a secolului XX). Acest raþionalism manifestã mult optimism ºi
o mare încredere în posibilitatea depãºirii diversitãþii de opinii pe baza aplicãrii unor criterii raþionale de judecatã, adicã prin compararea diferitelor convingeri raþionale pe baza
unor metaconvingeri (adicã a unor convingeri privind raþionalitatea convingerilor raþionale, privind criteriile raþionale pe care trebuie sã le satisfacã convingerile raþionale).
În cazul lui Mill, metaconvingerile erau convingeri despre
ce constituie o vãtãmare, ºi deci despre ce constituie temei
suficient pentru intervenþia publicã. Însã acest tip de optimism raþionalist s-a manifestat nu numai în filozofia
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politicã, ci ºi în filozofia cunoaºterii, unde se spera cã diversitatea teoriilor ºtiinþifice concurente poate fi depãºitã prin
compararea acestora pe baza unor criterii obiective de valoare (criterii cum sunt confirmabilitatea, puterea predictivã, simplitatea etc). Gândirea secolului XX, mai ales
începând cu Thomas Kuhn, a evidenþiat însã cã acest optimism era exagerat: marile teorii ºtiinþifice concurente
nu se lasã pur ºi simplu arbitrate pe baza unor metaconvingeri sau criterii neutre, deoarece disensiunile dintre ele
afecteazã chiar ºi setul acestor criterii. Cu alte cuvinte, în
ºtiinþã disensiunea nu afecteazã doar convingerile privind
fenomenele cercetate: existã disensiuni teoretice chiar ºi
în ceea ce priveºte criteriile de comparare/evaluare a teoriilor aflate în disens. Depãºirea disensiunilor teoretice
nu se poate face la nivel metateoretic, deoarece ºi la acest
nivel se manifestã disensiuni între poziþiile concurente. În
mod analog, în sfera diversitãþii convingerilor politice, depãºirea disensiunilor (cu privire la sfera de libertate individualã ºi la raportul stat/societate—individ) nu se poate
face pe baza unor metaconvingeri (privind existenþa unor
pericole publice clare, ce justificã limitarea libertãþii individuale) deoarece existã disensiuni majore chiar ºi în domeniul recunoaºterii sau evaluãrii acestor pericole. Eºecul
principiului lui Mill nu este altceva decât efectul constatãrii acestei limitãri drastice a posibilitãþii de depãºire a disensiunilor dintre convingerile raþionale pe baza apelului
la anumite metaconvingeri raþionale.
Toate dificultãþile amintite mai sus erau dificultãþi de ordin intern, adicã obiecþii ce nu contestau intuiþia de bazã a
teoriei lui Mill. Existã însã ºi obiecþii externe, care resping
frontal aceastã intuiþie. Una dintre cele mai importante este
cea avansatã de Patrick Devlin, de pe poziþii conservatoare (în cartea sa The Enforcement of Morals, din 1965). De-
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vlin refuzã sã accepte ideea cã intervenþia publicã asupra
indivizilor se justificã doar în cazurile în care conduita acestora afecteazã negativ pe alþii. El susþine cã existã fenomene moralmente condamnabile (ºi condamnate efectiv de
opinia publicã) care trebuie sã facã obiectul intervenþiei
publice ºi al constrângerii, chiar dacã nu genereazã vãtãmarea altor persoane decât cei implicaþi. Printre exemplele evocate de el în acest sens, se numãrã euthanasia,
sinuciderea, homosexualitatea, duelul, avortul, incestul, prostituþia, proxenetismul, adulterul, promiscuitatea sexualã [fornication, în lb. englezã], bigamia, cruzimea faþã de animale
etc. Alþi autori au evocat ºi alte cazuri interesante din acest
punct de vedere, cum ar fi neutilizarea centurii de siguranþã în automobil (Roger Crisp). În asemenea situaþii,
conform pãrerii lui Devlin, este posibil ca cei responsabili sã nu lezeze în nici un fel pe alþii, ci cel mult pe ei înºiºi (deºi este posibil ca ei înºiºi nici mãcar sã nu se considere
lezaþi); dar aceasta nu înseamnã câtuºi de puþin cã actele
respective trebuie tolerate (conform principiului millian).
Devlin pleacã de la premisa cã nici o societate nu poate
exista ºi atinge o stare bunã, fãrã a impune membrilor ei
anumite stringenþe morale, fãrã a le interzice anumite conduite ce constituie, în sine, ceva rãu; în viziunea sa, aceste conduite trebuie interzise deoarece reprezintã Rãul, ºi
nu neapãrat pentru cã ele ar afecta negativ alte persoane
decât cele care le practicã. Cu alte cuvinte, în timp ce pentru Mill criteriul intervenþiei publice este lezarea altora, pentru Devlin (ºi pentru gândirea conservatoare în genere)
criteriul intervenþiei este lezarea anumitor norme morale,
indiferent dacã aceasta dãuneazã direct sau nu altor persoane. În apãrarea acestui criteriu ºi împotriva celui avansat de
Mill s-ar putea aduce ºi un alt argument. Tot aºa cum (conform lui Patrick Devlin) existã cazuri în care, deºi nu s-au
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produs daune altor persoane, intuiþia moralã ne spune cã
intervenþia publicã este necesarã, existã ºi cazuri în care, deºi
anumite persoane au suferit daune, intuiþia moralã ne spune cã nici o intervenþie publicã nu se justificã. Exemple din
aceastã ultimã categorie ar putea fi pãrãsirea partenerului (dacã acest act conduce la sinuciderea acestuia) ºi chiar
sinuciderea (dacã lezeazã semnificativ viaþa familiei sinucigaºului). Explicaþia faptului cã noi nu suntem deloc înclinaþi sã cerem intervenþia publicã (o intervenþie menitã
sã interzicã abandonarea partenerului sau sinuciderea) în
aceste cazuri este cã intuiþia ne indicã un primat al intereselor autorilor acestor acte faþã de interesele celor lezaþi de
ele. Aceasta ar sugera însã cã dezirabilitatea intervenþiei publice nu depinde direct de existenþa unor vãtãmãri ale altor persoane, ci de felul cum comunitatea percepe interesele
legitime existente ºi primatul unora dintre acestea asupra
altora. Criticii lui Mill au constatat, de altfel, importanþa
percepþiei sociale asupra intereselor legitime lezate pentru decizia privind necesitatea intervenþiei publice (Gray,
op. cit.). Dar importanþa acestei percepþii nu deschide perspective prea bune pentru concepþia lui Mill: cum percepþia socialã este un factor relativ (la societate, culturã, perioadã
istoricã etc.), rolul ei nu este de naturã sã garanteze, ci sã
compromitã aplicabilitatea universalã ºi neutrã a principiului minimei intervenþii publice în sfera individualã. Acelaºi factor constituie însã o ameninþare ºi pentru viziunile
conservatoare. Concepþia lui Devlin, deºi nu lipsitã de interes, nu s-a bucurat însã nici pe departe de audienþa de care
s-a bucurat cea a lui Mill. Un motiv esenþial al acestei lipse de audienþã este destul de evident: în societatea modernã, caracterizatã de diversitatea opiniilor ºi atitudinilor,
nu este deloc clar care anume este setul de norme morale ce trebuie sã ghideze intervenþia publicã. În condiþi-
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ile existenþei a nenumãrate controverse (pro ºi contra avort,
pro ºi contra euthanasie, pro ºi contra homosexualitate,
pro ºi contra legalizãrii prostituþiei etc.), criteriul propus
de Devlin este inoperant. Interesant este faptul cã atât criteriul lui Mill, cât ºi cel al lui Devlin sunt puse sub semnul
întrebãrii de acelaºi factor: diversitatea ireductibilã a opþiunilor, preferinþelor ºi opiniilor membrilor unei societãþi
moderne. Cu toate acestea, nu se poate pretinde cã principiile lui Mill ºi cele conservatoare (de felul celor evocate de Devlin) se aflã pe acelaºi plan. De fapt, gândirea liberalã
ºi libertarianã contemporanã, aflate în plinã efervescenþã,
continuã sub multiple aspecte opþiunea millianã pentru restrângerea maximã a intervenþiei publice în sfera libertãþii individuale, pentru respingerea paternalismului ºi a tutelei
sociale asupra persoanelor; în schimb, gândirea conservatoare nu se bucurã (în lumea occidentalã) de o audienþã similarã la nivel academic, mediatic ºi politic, chiar dacã ea
are rãdãcini adânci în mentalitatea omului de pe stradã. Se
poate deci spune cã, deocamdatã, intuiþiile lui Mill rãmân
mai fertile ºi mai promiþãtoare decât cele conservatoare.
Dacã acestea din urmã se vor dovedi apte de un reviriment,
rãmâne încã de vãzut.
ADRIAN-PAUL ILIESCU

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

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 odată 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 antagonicã faþã
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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
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celor 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-

INTRODUCERE

49

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
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la reputaþia 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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rioritate ale acelei clase. Raporturile morale dintre spartani ºi iloþi, dintre plantatori ºi negri, dintre principi ºi supuºii lor, dintre nobili ºi vulg, ca ºi cele dintre bãrbaþi ºi
femei au fost, în cea mai mare parte, creaþia intereselor ºi
sentimentelor de clasã; iar sentimentele ce iau naºtere astfel acþioneazã, la rândul lor, asupra simþãmintelor morale ale membrilor clasei dominante în cadrul relaþiilor dintre
ei. Pe de altã parte, acolo unde o clasã, cândva dominantã, ºi-a pierdut poziþia de superioritate sau aceasta a devenit nepopularã, sentimentele morale cele mai rãspândite
poartã adesea pecetea unei repulsii pline de nervozitate faþã
de orice idee de superioritate. Un alt principiu fundamental care a determinat regulile de conduitã, atât cele privitoare la acte, cât ºi cele privitoare la abþineri, reguli impuse
prin forþa legii sau prin autoritatea opiniei publice, a fost
ploconirea oamenilor în faþa presupuselor preferinþe ºi aversiuni ale stãpânilor lor laici sau ale zeilor lor. Aceastã ploconire, deºi are, în esenþã, un caracter egoist, nu înseamnã
ipocrizie: ea dã naºtere unor sentimente de oroare cât se
poate de autentice, fiind cea care i-a determinat pe oameni
sã ardã pe rug ereticii ºi vrãjitorii. Printre atâþia factori
mai vulgari, interesele generale, de netãgãduit, ale societãþii au ºi ele o influenþã, chiar una mare, în cãlãuzirea simþãmintelor morale — nu atât prin forþa lor în sine, nu atât
ca temeiuri raþionale, cât mai curând ca rezultat al simpatiilor ºi antipatiilor cãrora le dau naºtere; chiar ºi acele simpatii sau antipatii care au prea puþin, sau nu au deloc, de-a
face cu interesele societãþii au contribuit într-o mãsurã
la fel de mare la statornicirea moravurilor.
Înclinaþiile ºi aversiunile societãþii, sau mãcar cele mai
puternice dintre acestea, sunt astfel principalul factor care
a determinat efectiv regulile destinate sã fie respectate de
toatã lumea, reguli a cãror încãlcare este sancþionatã fie
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de lege, fie de opinia publicã. În general, ºi cei care, prin
gândurile ºi simþãmintele lor, au luat-o înaintea societãþii
au lãsat aceastã stare de lucruri neatinsã la nivel principial,
chiar dacã, în unele chestiuni de amãnunt, vor fi intrat în
conflict cu ea. Ei au fost preocupaþi mai curând de întrebarea care ar trebui sã fie înclinaþiile ºi aversiunile societãþii, decât de întrebarea dacã aceste înclinaþii ºi aversiuni
trebuie sã devinã lege pentru indivizii care o compun. Preferau sã-ºi îndrepte strãduinþele cãtre schimbarea simþãmintelor oamenilor în anumite chestiuni particulare, în
raport cu care ei înºiºi aveau o poziþie ereticã, decât sã lupte pentru cauza comunã a libertãþii alãturi de toþi cei care
aveau asemenea poziþii. Singurul caz în care chestiunea de
principiu a fost plasatã în prim-plan ºi a fost susþinutã cu
consecvenþã, nu doar ici-colo, de câte un individ izolat,
este cel al credinþelor religioase; un caz instructiv sub multe aspecte, ºi nu în ultimul rând ca exemplu izbitor al faptului cã ºi aºa-numitul simþ moral poate greºi; cãci, la un
bigot, odium theologicum reprezintã unul dintre cele mai
clare cazuri de simþãmânt moral. Cei care au scuturat primii jugul Bisericii Universale (acesta fiind numele pe care
ºi-l pusese ea însãºi) erau, în general, la fel de puþin dispuºi
sã permitã diferenþe de opinii religioase ca ºi biserica respectivã. Dar atunci când ardoarea luptei s-a risipit, fãrã
ca vreuna din pãrþi sã obþinã victoria deplinã, astfel cã fiecare bisericã sau cult a trebuit sã-ºi înfrâneze speranþele,
pãstrând doar terenul pe care îl ocupa deja, minoritãþile,
vãzând cã nu au nici o ºansã de a deveni majoritãþi, au fost
nevoite sã pledeze pe lângã cei pe care nu putuserã sã-i
converteascã, pentru a obþine permisiunea de a avea alte
opinii. Aproape numai pe acest câmp de bãtãlie, drepturile individului în faþa societãþii au fost afirmate pe temeiuri
largi, principiale, fiind respinsã în mod deschis preten-
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þia societãþii de a-ºi exercita autoritatea asupra disidenþilor. Marii autori cãrora lumea le datoreazã libertatea religioasã, atâta câtã are ea astãzi, au afirmat cel mai adesea
libertatea de conºtiinþã ca pe un drept incontestabil, negând cu hotãrâre cã o fiinþã umanã ar trebui sã dea seama
în faþa altora de credinþele sale religioase. Însã, pentru oameni este atât de firesc sã fie intoleranþi în orice chestiune care îi intereseazã cu adevãrat, încât cu greu s-ar putea
spune cã libertatea credinþei s-a realizat undeva, excepþie
fãcând doar cazurile în care indiferenþa religioasã, cãreia
îi displace sã-ºi vadã liniºtea tulburatã de certuri teologice, ºi-a pus în balanþã întreaga greutate. În minþile marii
majoritãþi a oamenilor credincioºi, chiar ºi din cele mai tolerante þãri, datoria de a fi tolerant este recunoscutã cu unele rezerve tacite. Unii vor îngãdui disidenþa în chestiuni
de cârmuire bisericeascã, dar nu în ce priveºte dogmele;
alþii pot tolera pe oricine, dar nu pe un papistaº sau pe un
unitarian; alþii tolereazã pe oricine crede în religia revelatã; câþiva îºi împing îngãduinþa ceva mai departe, dar nu
ºi în ceea ce priveºte credinþa în Dumnezeu sau în lumea
de dincolo. Oriunde sentimentul majoritãþii este încã puternic ºi nealterat, se constatã cã el ºi-a redus prea puþin
pretenþia de a fi ascultat.
În Anglia, datoritã împrejurãrilor specifice istoriei sale
politice, deºi poate cã jugul opiniei publice este mai greu,
acela al legii este mai uºor decât în majoritatea celorlalte
þãri europene; ºi se vegheazã cu destulã grijã ca puterea
legislativã ori executivã sã nu se amestece în viaþa particularã; aceasta nu atât în virtutea unei drepte consideraþii faþã
de independenþa individului, cât în virtutea obiceiului încã
în vigoare de a privi cârmuirea ca pe ceva ce reprezintã
interese opuse publicului larg. Majoritatea oamenilor nu
s-au deprins încã sã vadã în puterea cârmuirii propria lor
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putere sau, în opiniile acesteia, propriile lor opinii. Atunci
când o vor face, libertatea individualã va fi probabil la fel
de expusã intruziunii cârmuirii pe cât este deja expusã intruziunii opiniei publice. Existã însã de pe acum, într-o
mãsurã considerabilã, sentimente la care se poate face apel
împotriva oricãrei încercãri a legii de a controla indivizii în chestiuni în care ei n-au fost pânã acum obiºnuiþi
sã fie controlaþi de ea; ºi aceasta cu prea puþin discernãmânt în privinþa faptului dacã o chestiune cade sau nu cade
în sfera controlului legal justificat, astfel cã sentimentele
respective, în general salutare, se manifestã tot atât de des
într-un mod deplasat pe cât sunt de la locul lor în anumite cazuri particulare. De fapt nu existã nici un principiu recunoscut pe baza cãruia sã fie verificatã în general
oportunitatea sau neoportunitatea ingerinþelor cârmuirii. Oamenii hotãrãsc aceasta conform preferinþelor lor
personale. Unii din ei, ori de câte ori constatã cã ar fi de
fãcut un lucru bun sau de remediat unul rãu, sunt gata
sã cearã cârmuirii sã ducã totul la bun sfârºit; în timp ce
alþii preferã sã suporte aproape orice rãu din viaþa socialã, mai curând decât sã adauge încã o categorie din interesele lor celor aflate sub controlul cârmuirii. ªi, în fiecare
caz anume, oamenii trec de o parte sau de cealaltã conform direcþiei în care înclinã în general sentimentele lor;
sau conform gradului în care sunt interesaþi de acel lucru
anume care se preconizeazã cã ar trebui fãcut de cârmuire; sau conform credinþei lor cã acest lucru va fi ori nu va
fi fãcut de cârmuire aºa cum vor ei; ºi numai foarte rar pe
temeiul unei opinii, pe care ar împãrtãºi-o consecvent, cu
privire la ce fel de chestiuni ar trebui sã rãmânã în seama
cârmuirii. Mie mi se pare cã, drept urmare a acestei lipse
de principii ºi reguli, în vremurile noastre una din pãrþi greºeºte la fel de des ca ºi cealaltã; ingerinþele cârmuirii sunt,
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cu o frecvenþã aproape egalã, inoportun solicitate ºi inoportun condamnate.
Scopul acestui eseu este de a afirma un principiu foarte simplu ca fiind întru totul îndreptãþit sã guverneze pe
de-a întregul raporturile bazate pe constrângere ºi control,
dintre societate ºi individ, indiferent dacã mijlocul folosit va fi forþa fizicã, sub forma pedepsei legale, sau va fi
constrângerea moralã a opiniei publice. Acest principiu este
urmãtorul: unicul scop care îi îndreptãþeºte pe oameni, individual sau colectiv, la ingerinþe în sfera libertãþii de acþiune a oricãruia dintre ei este autoapãrarea; unicul þel în
care puterea se poate exercita, în mod legitim, asupra oricãrui membru al societãþii civilizate, împotriva voinþei sale,
este acela de a împiedica vãtãmarea altora. Propriul bine,
fizic sau moral, nu constituie o îndreptãþire suficientã. Un
om nu poate fi constrâns, în mod legitim, sã facã un anumit lucru sau sã se abþinã de a-l face pentru cã ar fi mai
bine pentru el sã se comporte astfel, pentru cã acest lucru
l-ar face sã fie mai fericit sau pentru cã, în opinia altora, este
înþelept sau este drept ca el sã se comporte astfel. Toate acestea sunt bune temeiuri pentru a discuta cu el, pentru a-l mustra sau a-l implora, dar nu ºi pentru a-l constrânge sau a-i
face ceva rãu dacã se comportã altfel. Pentru a justifica asemenea lucruri, conduita pe care dorim s-o descurajãm trebuie sã fie de aºa naturã încât sã dãuneze altuia. Singurul
aspect al conduitei unui om pentru care el poate fi tras la
rãspundere de cãtre societate este cel privitor la ceilalþi. Sub
aspectele care îl privesc doar pe el însuºi, independenþa lui
este, de drept, absolutã. Asupra lui însuºi, asupra propriului trup ºi spirit, individul este suveran.
Nici nu mai este, poate, necesar sã spunem cã aceastã doctrinã este menitã sã fie aplicatã numai fiinþelor umane aflate la maturitate. Nu ne referim la copii sau la tinerii
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care nu au ajuns încã la vârsta pe care legea o fixeazã ca
vârstã a bãrbãþiei sau a maturitãþii feminine. Cei care se aflã
în faza în care se cere sã fie încã îngrijiþi de alþii trebuie apãraþi împotriva propriilor fapte la fel ca ºi împotriva oricãror primejdii din afarã. Pe acelaºi temei, putem sã nu luãm
în consideraþie acele etape înapoiate din dezvoltarea societãþii în care speþa umanã însãºi era — putem aprecia —
nematurizatã. Atât de mari sunt greutãþile care, în perioadele timpurii, stau în calea înfãptuirii spontane a progresului, încât rareori poate încãpea alegere în ceea ce priveºte
mijloacele de a le depãºi; iar un cârmuitor stãpânit de nãzuinþa spre progres este îndreptãþit sã foloseascã orice mijloc pentru a-ºi atinge scopurile, care, altfel, ar fi poate de
neatins. Despotismul este un mod legitim de cârmuire
atunci când cei cârmuiþi sunt barbari, cu condiþia ca scopul sãu sã fie progresul, iar mijloacele sã fie cele îndreptãþite de realizarea acestui scop. Libertatea, ca principiu,
nu se aplicã nici unei stãri de lucruri anterioare momentului în care oamenii au devenit capabili de a se perfecþiona prin dezbaterea liberã ºi egalã. Înainte de acest
moment, oamenii nu pot face altceva decât sã se supunã
orbeºte unui conducãtor ca Akbar sau Carol cel Mare,
dacã au norocul sã gãseascã unul. Dar îndatã ce oamenii
au ajuns în starea de a putea fi cãlãuziþi spre progres prin
convingere sau persuasiune (o stare pe care toate naþiunile de care avem a ne ocupa aici au atins-o demult), constrângerea, fie în formã directã, fie în aceea a pedepselor
acordate pentru nesupunere, nu mai poate fi acceptatã
ca un mijloc în slujba binelui lor propriu, fiind îndreptãþitã doar atunci când este vorba de ocrotirea altora.
Este nimerit sã declar cã eu mã abþin sã trag vreun folos pentru argumentarea mea din ideea unor drepturi abstracte, independente de utilitate. Consider utilitatea ca
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instanþã ultimã în toate chestiunile etice; este vorba însã de
utilitate în sensul cel mai larg, o utilitate care se bazeazã
pe interesele de totdeauna ale omului, ca fiinþã capabilã de
progres. Aceste interese, susþin eu, autorizeazã subordonarea spontaneitãþii individuale controlului extern numai
în ceea ce priveºte acele acþiuni ale fiecãrui om care aduc
atingere intereselor altora. Dacã cineva comite un act care
dãuneazã altora, atunci existã, cel puþin la prima vedere,
elementele pentru a-l pedepsi prin mijlocirea legii sau, acolo unde sancþiunile legii nu se pot aplica fãrã riscul de a
greºi, prin forþa oprobriului public. Existã de asemenea
multe fapte pozitive pe care el poate fi silit, pe bunã dreptate, sã le facã spre binele altora, cum ar fi sã depunã mãrturie în justiþie, sã-ºi aducã, în mod echitabil, partea sa de
contribuþie la apãrarea comunitãþii, sau la orice altã activitate comunã necesarã satisfacerii intereselor societãþii de
a cãrei protecþie se bucurã ºi el; ºi sã înfãptuiascã acte individuale de binefacere cum ar fi salvarea vieþii unui semen sau intervenþia în vederea protejãrii celor fãrã apãrare
faþã de relele tratamente, astfel cã, ori de câte ori asemenea fapte þin în mod evident de datoria omului, el poate
fi, pe bunã dreptate, tras la rãspundere de cãtre societate
dacã nu le-a fãcut. Un om poate face rãu altora nu numai
prin actele sale, ci ºi prin pasivitatea sa, astfel cã, în oricare din aceste cazuri, el este pe drept rãspunzãtor în faþa
lor pentru prejudiciul adus. În cel de-al doilea caz, se
cere, într-adevãr, mai multã precauþie în exercitarea constrângerilor decât în cel dintâi. A trage la rãspundere pe
oricine face rãu altora trebuie sã fie o regulã; a trage însã
la rãspundere pe cineva pentru cã nu a prevenit rãul trebuie sã fie, comparativ vorbind, doar ceva excepþional.
Existã totuºi multe cazuri îndeajuns de limpezi ºi de grave
pentru a justifica aceastã excepþie. În tot ceea ce priveºte
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relaþiile individului cu alþii, el este de iure rãspunzãtor faþã
de cei ale cãror interese sunt în joc ºi, la nevoie, faþã de societate, care este apãrãtoarea lor. Existã adesea bune temeiuri
pentru a nu-l face rãspunzãtor; dar aceste temeiuri trebuie
sã izvorascã din oportunitãþile specifice cazului respectiv:
fie pentru cã este un caz din categoria celor în care, dupã
toate probabilitãþile, el va acþiona în genere mai bine dacã
este lãsat sã facã ceea ce vrea decât dacã este controlat prin
vreunul din mijloacele de care dispune societatea; fie pentru cã încercarea de a-l þine sub control poate fi cauza unui
rãu mai mare decât acela pe care ea l-ar preveni. Atunci când
asemenea temeiuri exclud orice tragere la rãspundere, conºtiinþa agentului însuºi trebuie sã ia locul judecãtorului
pentru a apãra acele interese ale celorlalþi oameni care nu
se bucurã de nici o ocrotire din afarã; iar acesta trebuie
sã se judece pe sine însuºi cu atât mai sever, cu cât situaþia nu permite sã fie supus judecãþii semenilor sãi.
Existã însã o sferã de acþiune în care societatea, spre deosebire de individ, este interesatã numai în mod indirect
(sau chiar deloc); ea cuprinde acea parte din viaþa ºi conduita unui om care nu-l atinge decât pe el însuºi, sau, dacã
îi atinge ºi pe ceilalþi, aceasta se întâmplã numai cu participarea ºi acordul lor sincer, liber ºi voluntar. Iar când spun
cã îl atinge doar pe el însuºi, înþeleg prin aceasta cã îl atinge în primul rând ºi în mod direct, cãci, bineînþeles, orice
îl atinge pe el poate atinge prin el ºi pe alþii; obiecþia care
s-ar putea întemeia pe aceastã posibilitate va fi examinatã
în cele ce urmeazã. Aºadar, aceasta este sfera potrivitã libertãþii umane. Ea cuprinde mai întâi domeniul lãuntric
al conºtiinþei, reclamând existenþa libertãþii de conºtiinþã
în cel mai larg sens al cuvântului: a libertãþii de gândire ºi
de spirit, a unei libertãþi absolute de opinie ºi de atitudine
în toate chestiunile practice sau speculative, ºtiinþifice, mo-
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rale sau teologice. Libertatea de a exprima ºi publica opinii poate sã parã cã þine de alt principiu, fiind legatã de acea
parte a conduitei care priveºte ºi pe alþi oameni; dar, fiind
aproape la fel de importantã ca ºi libertatea de gândire ºi
sprijinindu-se, în mare parte, pe aceleaºi temeiuri, ea este
practic inseparabilã de aceasta din urmã. În al doilea rând,
principiul reclamã libertatea înclinaþiilor ºi a nãzuinþelor, libertatea de a ne fãuri în viaþã planuri potrivite propriei noastre firi; de a face ceea ce dorim, cu condiþia de a suporta
consecinþele ce pot decurge de aici; fãrã a fi împiedicaþi
de semenii noºtri, atâta vreme cât nu le aducem nici un fel
de daune, ºi aceasta chiar dacã ei considerã conduita noastrã nesãbuitã, nefireascã sau greºitã. În al treilea rând, din
aceastã libertate a fiecãrui individ urmeazã — în aceleaºi limite — ºi libertatea asocierii indivizilor, libertatea de a se
asocia în orice scop ce nu dãuneazã altora, presupunându-se cã indivizii astfel uniþi sunt maturi ºi nu au fost nici
forþaþi, nici amãgiþi.
Nici o societate în care aceste libertãþi nu sunt în genere respectate nu este liberã, indiferent ce formã de guvernãmânt ar avea; ºi nici o societate nu este complet liberã
câtã vreme acestea nu sunt realizate pe deplin, fãrã nici o
restrângere. Singura libertate demnã de acest nume este
aceea de a-þi urmãri binele propriu, în felul tãu propriu,
atâta timp cât nu încerci sã lipseºti pe alþii de binele lor
sau sã-i împiedici sã ºi-l dobândeascã. Fiecare este adevãratul paznic al propriei sãnãtãþi, fie ea trupeascã, mintalã
sau sufleteascã. Omenirea are mai mult de câºtigat lãsând
pe fiecare sã trãiascã aºa cum crede el cã e mai bine decât
silind pe fiecare sã trãiascã aºa cum li se pare celorlalþi cã
ar fi bine.
Cu toate cã aceastã doctrinã nu este nicidecum nouã,
având, pentru unii, chiar aerul unei banalitãþi, ea se aflã
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într-o opoziþie totalã cu tendinþa generalã a opiniilor ºi
practicilor existente. Societatea ºi-a cheltuit, cât a putut de
mult, eforturile încercând (potrivit vederilor ei) sã-i constrângã pe oameni sã se conformeze concepþiei ei de desãvârºire, atât pe plan individual, cât ºi pe plan social. Statele
din vechime se credeau îndreptãþite sã practice — iar filozofii din vechime sã susþinã — reglementarea de cãtre
autoritãþi a tot ceea ce intrã în cuprinsul conduitei individuale, pe temeiul cã statul ar fi profund interesat de existenþa unei discipline corporale ºi mentale depline la fiecare
din cetãþenii sãi; este un mod de a gândi care s-ar putea
dovedi acceptabil în cazul unei republici mici, înconjuratã de duºmani puternici ºi deci aflatã într-un permanent
pericol de a fi rãsturnatã fie printr-un atac din afarã, fie
prin tulburãri interne; unei asemenea republici diminuarea vigorii ºi a autocontrolului, fie ºi pentru un interval
scurt de timp, i s-ar putea dovedi fatalã, astfel cã ea nu ºi-ar
putea permite sã aºtepte efectele salutare de duratã ale libertãþii. În lumea modernã, dimensiunile mai mari ale
comunitãþilor politice ºi, mai cu seamã, separaþia dintre
autoritatea spiritualã ºi cea temporalã (separaþie prin care
îndrumarea conºtiinþelor omeneºti a ajuns în alte mâini
decât cele care controlau treburile lor lumeºti) au împiedicat o ingerinþã atât de mare a legii în toate amãnuntele vieþii particulare; dar maºinãriile represiunii morale au
fost îndreptate împotriva oricãrei devieri de la opinia dominantã privind problemele personale cu mai multã înverºunare chiar decât împotriva celor privitoare la chestiunile
sociale; religia, cel mai puternic dintre elementele care au
contribuit la formarea simþului moral, fiind aproape totdeauna condusã fie de ambiþia unei ierarhii ce cãuta sã
controleze toate sferele conduitei umane, fie de spiritul
puritanismului. ªi chiar unii dintre acei reformatori mo-
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derni care s-au opus cu cea mai mare vigoare religiilor din
trecut au mers tot atât de departe ca ºi sectele sau bisericile în afirmarea dreptului la dominaþie spiritualã: dl Comte, bunãoarã, ale cãrui sisteme sociale, aºa cum sunt ele
dezvoltate în Système de politique positive, þintesc la statornicirea (deºi mai mult prin mijloace morale decât prin
mijloace legislative) unui despotism al societãþii asupra
individului, despotism care depãºeºte tot ce s-a propus
vreodatã în virtutea idealurilor politice ale celor mai rigizi adepþi ai disciplinei care au existat vreodatã printre
filozofii din vechime.
Lãsând la o parte doctrinele specifice ale unor gânditori individuali, existã în general în lume o înclinaþie tot
mai accentuatã cãtre amplificarea exageratã a puterii societãþii asupra individului, care se exercitã atât prin forþa
opiniei publice, cât ºi prin forþa legii; ºi cum tendinþa tuturor schimbãrilor ce au loc în lume este de a întãri forþa societãþii, slãbind-o pe aceea a individului, acest abuz
nu este nicidecum unul dintre relele care tind sã disparã
de la sine, ci, care, dimpotrivã, tind sã devinã tot mai formidabile. Pornirea oamenilor, atât în calitate de conducãtori, cât ºi în calitate de cetãþeni de rând, de a-ºi impune
propriile pãreri ºi înclinaþii ca reguli de comportare pentru alþii, este susþinutã atât de energic de unele dintre cele
mai bune, ca ºi de unele dintre cele mai rele pasiuni proprii
naturii umane, încât cu greu poate fi îngrãditã de orice altceva decât lipsa de putere; ºi cum puterea nu se micºoreazã, ci creºte, dacã în calea acestui rãu convingerile morale nu
ridicã o puternicã stavilã, trebuie sã ne aºteptãm în împrejurãrile actuale din lumea noastrã sã-l vedem adâncindu-se.
Pentru demonstraþia ce urmeazã va fi util ca, în loc de
a aborda pe datã teza generalã, sã ne mãrginim pentru
început la o singurã laturã a ei, laturã cu privire la care
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opinia comunã admite principiul enunþat aici, cel puþin
într-o anumitã mãsurã, dacã nu pe deplin. Aceastã primã
laturã este Libertatea Gândirii, de care este cu neputinþã
sã fie separatã cea înruditã cu ea, ºi anume libertatea cuvântului ºi a scrisului. Cu toate cã aceste libertãþi fac parte, într-o mãsurã considerabilã, din moralitatea politicã
a tuturor þãrilor ce profeseazã toleranþa religioasã ºi admit instituþii libere, temeiurile, atât cele filozofice, cât ºi
cele practice, pe care se bazeazã ele nu sunt, poate, atât
de familiare gândirii comune, ºi nici nu se bucurã de o atât
de înaltã apreciere din partea multor lideri de opinie, pe
cât ar fi fost de aºteptat. Aceste temeiuri, atunci când sunt
înþelese corect, au o sferã de aplicare mult mai largã decât cea proprie unei singure pãrþi a subiectului, ºi o examinare completã a acestei laturi a chestiunii se va dovedi
a fi cea mai bunã introducere la celelalte. Cei pentru care
nimic din ceea ce voi spune nu va fi nou se cuvine, aºadar — nãdãjduiesc eu —, sã mã scuze dacã mã aventurez
sã discut încã o datã un subiect care, timp de trei secole
încheiate, a tot fost discutat de atâtea ori.

Capitolul II

DESPRE LIBERTATEA GÂNDIRII
ªI A CUVÂNTULUI

Putem spera cã a trecut vremea în care ar fi fost necesarã o apãrare a „libertãþii presei“ ca o garanþie împotriva cârmuirii tiranice sau a celei corupte. Am putea presupune cã
astãzi nu mai este nevoie de nici un argument care sã arate de ce nu trebuie sã se permitã unei puteri legislative sau
executive care nu se identificã cu interesele poporului sã-i
impunã acestuia pãrerile sale ºi sã hotãrascã ce doctrine sau
dispute îi este îngãduit poporului sã audã. De altfel, acest
aspect al chestiunii a fost argumentat atât de des, ºi cu atât
succes, de cãtre autorii dinaintea mea, încât nu mai este
nevoie sã insist asupra lui aici. Deºi, în ceea ce priveºte
presa, legile Angliei sunt ºi azi tot atât de slugarnice ca
ºi în vremea Tudorilor, pericolul ca ele sã fie folosite efectiv împotriva dezbaterilor politice este mic, dacã exceptãm situaþiile temporare de panicã în care teama de
rãzvrãtire i-ar face pe miniºtri ºi pe judecãtori sã se abatã
de la ceea ce se cuvine1; ºi, în general vorbind, nu este de
presupus cã, în þãri constituþionale, cârmuirea, fie cã este
1

Abia fuseserã aºternute pe hârtie aceste cuvinte, când, parcã pentru a le contrazice cât mai energic, s-au produs procesele de presã pornite de Guvern în 1858. (Este vorba despre procesele vizând apariþia unor
articole în care se lua apãrarea unor eventuali asasini ai împãratului Napoleon al III-lea. — N.t.) Aceastã ingerinþã nechibzuitã în sfera libertãþii cuvântului nu m-a determinat totuºi sã modific nici mãcar o literã din
cele scrise ºi nici n-a slãbit convingerea mea cã, exceptând momentele
de panicã, în Anglia a trecut epoca pedepselor ºi sancþiunilor pentru dezbateri politice. Cãci, în primul rând, nu s-a perseverat pe aceastã cale;
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pe deplin rãspunzãtoare în faþa poporului, fie cã nu, ar încerca adesea sã controleze exprimarea opiniilor, cu excepþia cazului în care, prin aceasta, ea s-ar face organul
intoleranþei generale a publicului. Sã ne închipuim deci
cazul în care cârmuirea ar fi una cu poporul ºi ea nu ar
intenþiona niciodatã sã-ºi exercite puterea de constrângere altfel decât în deplin acord cu ceea ce ea socoteºte a fi
vrerea acestuia. Eu însã contest dreptul oamenilor de a
exercita aceastã putere de constrângere atât prin acþiunile lor, cât ºi prin acþiunile cârmuirii. O atare putere este
ea însãºi nelegitimã. Chiar cea mai bunã dintre cârmuiri
nu este cu nimic mai îndreptãþitã sã o exercite decât ar
fi cea mai rea dintre ele. Atunci când este exercitatã în acord
cu opinia publicã, ea este tot atât de dãunãtoare, sau chiar
ºi, în al doilea rând, aceste procese n-au fost, strict vorbind, procese
politice. Acuzaþia adusã n-a constat în faptul cã ar fi fost supuse criticii instituþiile, actele sau persoanele celor ce conduc, ci în faptul cã
s-a pus în circulaþie o doctrinã imoralã, aceea a dreptului de a ucide
un tiran.
Dacã argumentele din acest capitol au vreo valabilitate, atunci ar trebui sã existe cea mai deplinã libertate de a profesa ºi dezbate — ca o chestiune de convingere eticã — orice doctrinã, indiferent cât de imoralã ar
putea fi consideratã ea. Ar fi prin urmare nerelevant ºi nepotrivit sã examinãm chestiunea dacã doctrina dreptului de a ucide un tiran meritã un
asemenea calificativ. Mã voi mulþumi doar sã spun cã ea a fost mereu
una dintre chestiunile deschise din sfera moralei; cã fapta unui cetãþean
particular de a doborî un criminal, criminal care, situându-se deasupra
oricãrei legi, se pune la adãpost de orice control sau pedeapsã legalã, a
fost recunoscutã de popoare întregi ºi de unii dintre cei mai buni ºi mai
înþelepþi oameni ca o faptã de înaltã nobleþe, ºi nu ca o crimã; ºi cã, bunã
sau rea, aceastã faptã þine mai curând de sfera rãzboiului civil decât de
aceea a crimei. Ca atare, eu susþin cã instigarea la comiterea ei, într-o situaþie particularã, poate face obiectul sancþiunii, dar numai dacã a fost urmatã de un act fãþiº ºi dacã se poate stabili mãcar o legãturã probabilã între
acest act ºi instigarea în cauzã. Chiar ºi atunci, numai guvernul lezat, ºi nu
un guvern strãin, este cel care poate exercita, în legitimã apãrare, dreptul
de a pedepsi atacurile îndreptate împotriva propriei sale existenþe.
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mai dãunãtoare, decât atunci când este exercitatã în pofida acesteia. Chiar dacã întreaga omenire, cu o singurã excepþie, ar fi de aceeaºi pãrere, ºi doar o singurã persoanã
ar fi de pãrerea contrarã, omenirea n-ar fi mai îndreptãþitã sã reducã la tãcere acea unicã persoanã decât ar fi îndreptãþitã aceasta din urmã sã reducã la tãcere întreaga
omenire. Dacã o pãrere n-ar fi decât un bun personal,
având valoare exclusiv pentru cel în cauzã, ºi dacã a împiedica pe cineva sã-ºi pãstreze opinia ar constitui doar
un prejudiciu personal, atunci faptul cã prejudiciul a fost
adus numai câtorva sau mai multor persoane ar conta întru câtva. Însã rãul fãcut prin împiedicarea exprimãrii unei
opinii este ceva deosebit: prin el, întreaga specie umanã este
prãdatã, atât posteritatea, cât ºi generaþia actualã, iar cei ce
nu sunt de acord cu opinia în cauzã sunt chiar mai mult
prãdaþi decât cei ce o susþin. Dacã acea opinie este corectã, atunci lor li s-a rãpit ocazia de a trece de la eroare la adevãr; dacã ea este greºitã, ei pierd ceva la fel de profitabil,
ºi anume imaginea mai clarã ºi senzaþia mai vie a adevãrului, produsã prin coliziunea acestuia cu eroarea.
Cele douã ipoteze trebuie examinate separat, fiecãreia
dintre ele corespunzându-i o altã linie de argumentare. Nu
putem fi niciodatã siguri cã opinia pe care ne strãduim sã
o înãbuºim este greºitã; iar dacã am fi siguri cã este greºitã, înãbuºirea ei ar fi tot un rãu.
Mai întâi: opinia pe care autoritatea încearcã sã o suprime ar putea fi adevãratã. Cei ce doresc sã o suprime contestã, desigur, adevãrul ei; dar ei nu sunt infailibili. Ei nu
au dreptul de a decide chestiunea pentru întreaga omenire, lipsind astfel pe toþi ceilalþi de posibilitatea de a judeca singuri. Cei ce refuzã sã asculte o opinie deoarece sunt
siguri cã ea este greºitã presupun cã certitudinea lor este
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unul ºi acelaºi lucru cu certitudinea absolutã. Orice înãbuºire a unei dezbateri ascunde o presupunere de infailibilitate. Pentru a condamna înãbuºirea dezbaterii este
suficient acest argument obiºnuit, cãruia acest caracter
uzual nu poate sã-i strice.
Din nefericire pentru bunul-simþ al oamenilor, faptul
cã ºi ei sunt supuºi greºelii este departe de a avea, în judecãþile lor practice, greutatea ce i se recunoaºte în teorie;
cãci, deºi fiecare ºtie cã el însuºi este supus greºelii, prea
puþini considerã necesar sã ia anumite precauþii împotriva acestui risc de a greºi sau sã admitã presupunerea cã
orice opinie, privitor la care au un sentiment de certitudine, poate constitui un exemplu din acea categorie de greºeli pe care ei înºiºi au recunoscut cã le pot comite. Monarhii
absoluþi sau alte persoane obiºnuite sã li se acorde un
respect neþãrmurit au de obicei o asemenea încredere completã în opiniile proprii, ºi aceasta aproape în toate domeniile. Oamenii care se aflã într-o situaþie mai fericitã,
având uneori ocazia sã-ºi vadã opiniile combãtute, ºi care
nu sunt complet neobiºnuiþi sã fie corectaþi atunci când
greºesc acordã aceeaºi încredere neþãrmuritã numai acelora dintre opiniile lor care sunt împãrtãºite de cãtre toþi
cei care îi înconjoarã sau de cãtre cei cãrora le poartã în
general respect; cãci, în mãsura în care omului îi lipseºte
încrederea în capacitatea de a judeca de unul singur, el se
bizuie de obicei orbeºte pe infailibilitatea „lumii“ în genere. ªi cum, pentru fiecare individ, lumea nu înseamnã
decât acea parte a ei cu care vine el în contact — partidul,
grupul, biserica sau clasa cãreia îi aparþine —, acela pentru
care „lumea“ înseamnã ceva atât de cuprinzãtor cum ar fi
þara sau epoca sa poate fi considerat, comparativ vorbind,
ca fiind aproape un liberal ºi un om cu vederi largi. Nici
cã este zdruncinatã vreun pic credinþa sa în autoritatea
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colectivã de conºtiinþa faptului cã alte epoci, þãri, grupuri,
biserici, clase ºi partide au gândit, ba chiar gândesc ºi azi,
în modul exact opus. Responsabilitatea pentru faptul de
a se afla în directã opoziþie cu „lumile“ având pãreri diferite, ale altor oameni, el o trece asupra lumii sale; ºi niciodatã nu-l tulburã faptul cã numai un simplu accident a
hotãrât care dintre aceste numeroase lumi sã facã obiectul încrederii sale ºi cã aceleaºi cauze care au fãcut ca el sã
fie un anglican din Londra ar fi putut sã-l facã sã fie un budist sau un confucianist din Beijing. ªi totuºi, este în sine
tot atât de evident pe cât ar putea-o dovedi argumente nenumãrate cã epocile nu sunt cu nimic mai ferite de greºealã decât indivizii, în fiecare epocã fiind susþinute opinii
care, în epocile urmãtoare, au fost socotite nu doar greºite, ci chiar absurde; ºi este la fel de sigur cã multe opinii
astãzi unanime vor fi respinse în epocile urmãtoare, pe cât
este cã multe altele, cândva unanime, sunt azi respinse.
Obiecþia la care ne putem aºtepta faþã de acest argument
va îmbrãca probabil o formã asemãnãtoare celei ce urmeazã. În interdicþia de a propaga o eroare, presupunerea infailibilitãþii nu este implicatã mai mult decât în orice alt lucru
pe care autoritãþile îl fac pe baza propriei judecãþi ºi responsabilitãþi. Judecata este datã omului ca sã o poatã folosi. Întrucât ea poate fi folositã greºit, sã li se recomande
oare oamenilor sã n-o foloseascã deloc? A interzice ceea
ce crezi cã este periculos nu înseamnã a pretinde cã eºti
scutit de orice greºealã, ci a îndeplini datoria ce-þi revine,
datoria de a acþiona conform propriilor convingeri conºtiente, chiar dacã eºti supus greºelii.
Dacã ar fi sã nu acþionãm niciodatã în conformitate cu
opiniile pe care le avem, deoarece aceste opinii pot fi greºite, atunci toate interesele noastre ar rãmâne nesatisfãcute ºi toate datoriile, neîndeplinite. O obiecþie care se
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aplicã tuturor conduitelor nu poate constitui obiecþie validã la adresa unei conduite anume. Este de datoria guvernelor ºi a indivizilor sã-ºi formeze opinii cât mai
apropiate de adevãr; sã facã acest lucru cu grijã ºi, opiniile odată formate, sã nu le impunã niciodatã altora dacã
nu sunt foarte siguri cã au dreptate. Dar atunci când sunt
siguri (ar putea spune aceºti gânditori), n-ar fi o dovadã de conºtiinþã, ci una de laºitate dacã ei ar da înapoi,
neacþionând conform opiniilor lor, ºi dacã ar permite ca
doctrine pe care, în mod sincer, le considerã periculoase
pentru buna stare a omenirii, fie pe lumea aceasta, fie pe
cealaltã, sã fie rãspândite pretutindeni, fãrã nici o îngrãdire, ºi aceasta pentru simplul motiv cã alþi oameni, care
au trãit în vremuri mai puþin luminate, au supus persecuþiilor unele opinii considerate azi adevãrate. S-ar putea
spune: sã avem grijã sã nu facem aceeaºi greºealã; dar guvernele ºi naþiunile au comis greºeli ºi în alte chestiuni, în
domenii despre care nimeni nu afirmã cã ar fi nepotrivite
pentru exercitarea autoritãþii: au fixat impozite grele, au
dus rãzboaie nedrepte. Ar trebui oare ca, din acest motiv,
noi sã nu mai fixãm nici un fel de impozite ºi, indiferent
ce provocãri ar apãrea, sã nu mai purtãm niciodatã rãzboaie? Oamenii ºi guvernele trebuie sã acþioneze cât de
bine pot. O certitudine absolutã nu existã, dar, pentru
scopurile vieþii noastre, avem destule garanþii de siguranþã. Putem ºi trebuie sã presupunem, pentru a ne cãlãuzi
conduita, cã opinia noastrã este adevãratã; iar atunci când
îi oprim pe cei rãi sã perverteascã societatea, propagând opinii pe care le considerãm greºite ºi periculoase, nu presupunem nimic mai mult decât atât.
Rãspunsul meu este cã fãcând acest lucru noi mergem
mult mai departe cu presupunerile. Existã o diferenþã cum
nu se poate mai mare între a presupune cã o opinie este
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corectã, deoarece, chiar folosind toate ocaziile de a o contesta, ea n-a putut fi respinsã, ºi a presupune cã ea este adevãratã în scopul de a nu permite în nici un fel respingerea
ei. Deplina libertate de a contrazice ºi infirma opiniile noastre este chiar lucrul ce ne îndreptãþeºte sã admitem adevãrul lor, în scopul de a acþiona; ºi nu existã mijloc prin care
o fiinþã cu însuºiri omeneºti sã poatã dobândi garanþii raþionale cã are dreptate.
Atunci când examinãm fie istoria opiniilor, fie cursul
obiºnuit al vieþii omului, cui se cuvine sã-i punem în seamã faptul cã nici cea dintâi, nici cel din urmã nu decurg mai
rãu decât aºa cum decurg? De bunã seamã cã nu forþei intrinsece a intelectului omenesc; cãci, în orice chestiune care
nu este evidentã în sine însãºi, pentru fiecare persoanã capabilã sã judece chestiunea existã nouãzeci ºi nouã care
n-o pot judeca; iar capacitatea acelei unice persoane este
ºi ea numai relativã; cãci majoritatea oamenilor eminenþi
din fiecare generaþie trecutã au susþinut multe opinii recunoscute azi drept greºite, ºi au fãcut sau aprobat numeroase lucruri pe care acum nimeni nu le va mai justifica. Cum
se explicã, dar, cã pe total existã o preponderenþã a opiniilor ºi conduitelor raþionale în rândul oamenilor? Dacã
aceastã preponderenþã existã realmente — ºi ea trebuie sã
existe, dacã e ca oamenii sã nu fie, ºi sã nu fi fost totdeauna, într-o situaþie aproape disperatã — ea se datoreazã unei
calitãþi a spiritului omenesc, izvorul a tot ce este respectabil în om, atât ca fiinþã intelectualã, cât ºi ca fiinþã moralã,
ºi anume calitatea de a-ºi putea îndrepta greºelile. El este
capabil sã-ºi îndrepte greºelile pe baza discuþiilor ºi a experienþei. Nu pe baza experienþei singure. Discuþiile sunt
ºi ele necesare, pentru a arãta cum trebuie interpretatã experienþa. Opiniile ºi practicile greºite cedeazã treptat în
faþa faptelor ºi a argumentelor; dar faptele ºi argumentele,
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pentru a putea produce un efect asupra spiritului, trebuie
aduse în faþa lui. Foarte puþine fapte pot vorbi de la sine,
fãrã nici un comentariu care sã scoatã în evidenþã înþelesul lor. Prin urmare, întrucât întreaga putere ºi valoare a
judecãþii omului depinde de aceastã unicã însuºire, aceea
de a putea fi îndreptat atunci când greºeºte, judecata lui
este demnã de încredere numai dacã mijloacele pentru îndreptarea ei sunt pãstrate mereu la îndemânã. În caz cã judecata unei anumite persoane este într-adevãr demnã de
încredere, cum a ajuns ea sã fie astfel? Pentru cã persoana în cauzã ºi-a pãstrat spiritul deschis faþã de criticile
aduse opiniilor ºi conduitei sale. Pentru cã a stat în obiceiul sãu sã asculte tot ce se putea spune împotriva ei, sã
profite de tot ce era bun în aceste critici ºi sã îºi înfãþiºeze sieºi, iar ocazional ºi celorlalþi, în ce consta greºeala la
cele care erau greºite. Pentru cã el ºi-a dat seama cã singura cale pe care o fiinþã umanã se poate apropia de cunoaºterea deplinã a unui lucru este de a asculta tot ce se poate
spune asupra lui de cãtre persoane cu cele mai diverse opinii ºi de a cerceta toate unghiurile din care poate fi el privit de spiritele cele mai diferite. Nici un înþelept nu ºi-a
dobândit vreodatã înþelepciunea pe altã cale decât aceasta;
ºi nici nu stã în putinþa spiritului omenesc, prin natura sa,
sã ajungã la înþelepciune în alt mod. Obiceiul statornic
de a corecta ºi completa propriile opinii prin confruntarea lor cu opiniile altora, departe de a genera îndoialã ºi
ezitare în punerea lor în practicã, este singurul fundament
stabil al încrederii noastre îndreptãþite în ele; cãci, fiind
conºtient de toate cele ce se pot spune împotriva sa ori,
cel puþin, de cele mai evidente dintre acestea, ºi luând poziþie împotriva acestor constatãri — cãci a cãutat obiecþiile ºi dificultãþile, în loc de a le ocoli, ºi n-a ignorat nimic
din ceea ce ar fi putut arunca vreo razã de luminã asupra
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chestiunii, indiferent din ce parte venea ea —, el este îndreptãþit sã considere aprecierea sa ca fiind mai bunã decât aceea
a oricãrei alte persoane, sau altui grup, care nu a trecut printr-un proces asemãnãtor.
Nu este deloc exagerat a cere ca acele lucruri pe care oamenii cei mai înþelepþi, cei mai îndreptãþiþi sã aibã încredere în judecata lor, gãsesc necesar sã le garanteze ca demne
de a se bizui pe ele, sã fie respectate ºi de acea mulþime pestriþã, numitã „publicul“, alcãtuitã din puþini înþelepþi ºi din
mulþi nesãbuiþi. Cea mai intolerantã dintre biserici, cea romano-catolicã, admite ºi ascultã cu rãbdare un „avocat al
diavolului“, chiar ºi în cazul canonizãrii unui sfânt. S-ar
pãrea deci cã nici cel mai sfânt dintre oameni nu poate avea
acces la onorurile postume înainte de a se fi aflat ºi cântãrit tot ceea ce diavolul ar putea spune împotriva lui.
Chiar ºi în cazul filozofiei newtoniene, dacã nu s-ar permite punerea ei în discuþie, oamenii n-ar avea un sentiment
de siguranþã atât de deplin, în ce o priveºte, cum au acum.
Credinþele cele mai îndreptãþite nu au la baza lor nici o
altã chezãºie decât invitaþia permanentã, adresatã întregii
lumi, de a dovedi cã sunt nefondate. Dacã provocarea nu
este acceptatã sau, fiind acceptatã, încercarea de a dovedi
cã sunt nefondate eºueazã, suntem totuºi departe de a fi
ajuns la certitudine; dar am fãcut tot ceea ce raþiunea umanã, în starea actualã, putea face; nu am lãsat la o parte nimic din ceea ce putea sã ne ofere o ºansã de a ajunge la
adevãr: câtã vreme arena rãmâne deschisã pentru confruntãri, putem spera cã, dacã existã un adevãr mai profund,
el va fi descoperit îndatã ce spiritul uman va fi capabil sã-l
recunoascã; iar între timp putem fi siguri cã ne-am apropiat de adevãr în mãsura în care era posibil s-o facem deocamdatã. Acesta este gradul de certitudine pe care-l poate
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atinge o fiinþã care nu este infailibilã ºi aceasta este singura cale de a-l atinge.
Ciudat este faptul cã oamenii admit valabilitatea argumentelor în favoarea dezbaterii libere, obiectând însã
împotriva „ducerii lor pânã la extrem“; ei nu vãd cã, dacã
temeiurile oferite nu sunt bune în cazul extrem, atunci nu
sunt bune în nici un caz. ªi tot ciudat este ca ei sã-ºi închipuie cã nu-ºi atribuie infailibilitatea atunci când recunosc
necesitatea existenþei dezbaterii libere în orice chestiune care
ar putea fi îndoielnicã, deºi cred cã anumite principii sau
doctrine trebuie sã fie mai presus de orice discuþie pentru
cã sunt incontestabile, adicã pentru cã sunt ei siguri cã ele
sunt incontestabile. A considera o afirmaþie incontestabilã, câtã vreme existã cineva care ar contesta-o dacã i s-ar
permite, dar nu i se permite, înseamnã a presupune cã noi
înºine, împreunã cu cei ce sunt de acord cu noi, suntem
judecãtorii care decid ce este incontestabil, niºte judecãtori care nici mãcar nu ascultã cealaltã parte.
În epoca noastrã — despre care s-a spus cã „îi lipseºte credinþa, dar scepticismul o înspãimântã“* —, epocã
în care siguranþa oamenilor se leagã nu atât de faptul cã
opiniile lor sunt adevãrate, cât de faptul cã, fãrã ele, ei
n-ar ºti sã se descurce, pretenþia ca o opinie sã fie apãratã de orice atacuri publice se întemeiazã nu atât pe adevãrul ei, cât pe importanþa pe care o are pentru societate.
Existã — se susþine — anumite convingeri care sunt atât
de utile, ca sã nu spunem indispensabile, bunei stãri a oamenilor, încât cârmuirea are datoria sã susþinã aceste convingeri la fel cum are datoria sã apere oricare dintre celelalte
interese ale societãþii. În cazul unor necesitãþi de acest fel,
aflate nemijlocit în competenþa ei, chiar temeiuri mai mo* De cãtre Thomas Carlyle. (N.t.)
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deste decât infailibilitatea — se susþine — pot îndreptãþi ºi
chiar obliga cârmuirea sã acþioneze conform propriei
opi nii, confirmatã de opinia generalã a oamenilor. De
asemenea, se argumenteazã ades — ºi se crede încã ºi mai
des — cã numai un om rãu ar putea dori sã zdruncine aceste convingeri salutare; ºi se considerã cã nu ar fi nimic greºit în a îngrãdi acþiunea acestor oameni rãi, interzicând ceea
ce numai indivizi de teapa lor pot încerca sã punã în practicã. Acest mod de a gândi face din justificarea îngrãdirilor puse asupra dezbaterii nu o chestiune privind adevãrul
opiniilor, ci o chestiune privind utilitatea acestora, legãnându-se astfel cu speranþa cã ar fi scãpat de rãspunderea pe care o implicã pretenþia de a fi un judecãtor infailibil
al tuturor opiniilor. Cei care, prin aceasta, ajung sã se simtã mulþumiþi nu observã cã pretenþia infailibilitãþii nu face
altceva decât sã disparã într-un punct pentru a reapãrea
în altul. Utilitatea unei opinii este ea însãºi o chestiune de
opinie: contestabilã, discutabilã ºi necesitând dezbatere în
aceeaºi mãsurã ca ºi opinia însãºi. Pentru a hotãrî cã o opinie este dãunãtoare, existenþa unui judecãtor infailibil al
opiniilor este la fel de necesarã ca ºi pentru a hotãrî cã ea
este greºitã, dacã nu cumva opinia condamnatã are toate
condiþiile necesare pentru a se apãra singurã. ªi nu merge
nici sã spui cã unui eretic i se poate permite sã susþinã utilitatea sau inofensivitatea opiniei sale, deºi i se interzice sã
susþinã adevãrul ei. Adevãrul unei opinii este o parte a utilitãþii ei. Atunci când voim sã ºtim dacã este sau nu de dorit sã acordãm încredere unei afirmaþii, putem oare exclude
cercetarea faptului dacã ea este sau nu adevãratã? Conform pãrerii, nu a celor rãi, ci a celor mai buni dintre oameni,
nici o convingere contrarã adevãrului nu poate fi realmente utilã; poþi oare sã împiedici asemenea oameni sã susþinã aceastã pãrere, atunci când sunt traºi la rãspundere
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pentru a fi combãtut o doctrinã prezentatã lor drept utilã, dar pe care ei o considerã greºitã? Cei care iau apãrarea opiniilor admise nu pierd niciodatã prilejul de a
trage toate foloasele de pe urma acestei pãreri: pe ei n-o
sã-i vezi niciodatã abordând chestiunea utilitãþii opiniilor ca ºi cum aceasta ar putea fi separatã complet de aceea
a adevãrului; dimpotrivã, tocmai pentru cã doctrina lor
reprezintã „adevãrul“, cunoaºterea ei sau încrederea ce i se
acordã este consideratã, în asemenea mãsurã, indispensabilã. Nu poate fi însã vorba de o dezbatere cinstitã a
chestiunii utilitãþii atunci când un asemenea argument vital poate fi folosit de una din pãrþi, dar nu ºi de cealaltã.
ªi, de fapt, atunci când legea sau opinia publicã nu permit punerea în discuþie a adevãrului unei opinii, ele tolereazã tot atât de puþin ºi contestarea utilitãþii ei. Ele permit
în cel mai bun caz o slãbire a necesitãþii sale absolute, sau
a vinii pozitive de a o fi respins.
Pentru a da o exemplificare mai completã a greºelii care
se face atunci când se interzice audierea unor opinii pe
care, în sinea noastrã, le condamnãm, este de dorit sã ne
oprim, cu discuþia noastrã, asupra unui caz concret; ºi prefer sã aleg cazurile care îmi sunt cel mai puþin favorabile,
acelea în care existã, atât sub aspectul adevãrului cât ºi sub
cel al utilitãþii, cele mai puternice argumente împotriva libertãþii de opinie. Sã presupunem cã cineva contestã credinþa în Dumnezeu ºi în viaþa de dincolo, sau vreuna dintre
doctrinele morale îndeobºte acceptate. Lupta pe un asemenea teren oferã mari avantaje unui adversar incorect; cãci
acesta va spune, negreºit (ºi la fel vor spune în sinea lor mulþi
alþii, care n-au intenþia de a se purta incorect): „Aceste doctrine pe care tu nu le consideri îndeajuns de certe nu trebuie oare puse sub protecþia legii? Este oare credinþa în
Dumnezeu una dintre acele opinii de care, dupã cum sus-

DESPRE LIBERTATEA GÂNDIRII ŞI A CUVÂNTULUI

77

þii tu, nu putem fi siguri decât presupunând cã suntem infailibili?“ Fie-mi însã îngãduit sã observ cã, vorbind despre presupunerea infailibilitãþii, eu nu mã refer la faptul
cã noi suntem siguri de anumite doctrine (oricare ar fi acestea), ci mã refer la actul unora de a decide pentru alþii, fãrã
a le permite sã afle ce ar putea spune partea adversã. Chiar
dacã aceastã pretenþie ar fi avansatã cu privire la cele mai
ferme convingeri ale mele, eu aº denunþa-o ºi dezaproba-o
cu aceeaºi tãrie. Oricât de ferm convins ar fi cineva, nu numai de falsitatea, dar ºi de urmãrile periculoase, nu numai
de urmãrile periculoase, dar ºi — ca sã folosesc niºte expresii pe care le dezaprob total — de imoralitatea ºi impietatea unei opinii, totuºi, dacã în virtutea acestei aprecieri,
care rãmâne o apreciere personalã chiar atunci când este
sprijinitã ºi de opinia publicã din þara respectivã sau din
vremea respectivã, acel cineva împiedicã audierea celor ce
se pot spune în apãrarea opiniei respective, atunci el dovedeºte cã îºi atribuie o anumitã infailibilitate. Iar în cazul în care opinia este numitã imoralã sau lipsitã de pietate,
aceastã presupunere, departe de a fi mai feritã de obiecþii sau mai puþin periculoasã, joacã de fapt rolul cel mai
nefast. Cãci tocmai în asemenea cazuri membrii unei generaþii comit acele greºeli îngrozitoare ce stârnesc uimirea ºi oroarea posteritãþii. Tocmai printre cazurile de acest
fel vom gãsi memorabile exemple istorice de folosire a braþului legii pentru nimicirea celor mai buni oameni ºi a celor mai generoase concepþii; cu un regretabil succes în ce-i
priveºte pe oameni, în timp ce unele dintre concepþiile vizate au supravieþuit pentru a fi invocate apoi — parcã în
bãtaie de joc — în apãrarea unor conduite asemãnãtoare
faþã de cei aflaþi în dezacord cu ele sau cu interpretarea
lor obiºnuitã.
Nu este niciodatã inutil a reaminti oamenilor cã a existat cândva un bãrbat pe nume Socrate, care a intrat într-un
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conflict memorabil cu autoritãþile legale ºi cu opinia publicã a vremii sale. Ni s-a transmis din generaþie în generaþie, chiar de cãtre cei care au cunoscut cel mai bine atât
omul, cât ºi vremea sa, faptul cã, nãscut într-o þarã ºi într-o epocã bogatã în bãrbaþi renumiþi, el era cel mai virtuos dintre aceºtia; iar noi ºtim cã el a fost fruntaºul ºi
prototipul tuturor celor care, dupã el, au propovãduit virtutea, izvorul atât al înaltelor idei care l-au inspirat pe Platon, cât ºi al utilitarismului chibzuit iniþiat de Aristotel, i
maëstri di color che sanno (maeºtrii celor ce cunosc), principalele douã surse ale eticii, ca ºi ale întregii filozofii.
Acestui maestru recunoscut al tuturor marilor gânditori
ce au trãit de atunci — a cãrui faimã, încã în creºtere dupã
mai mult de douã mii de ani, aproape cã depãºeºte pe aceea
a tuturor celorlalþi bãrbaþi ale cãror nume au fãcut gloria
cetãþii sale natale — concetãþenii sãi i-au scurtat zilele, în
urma unui proces în care a fost condamnat pentru impietate ºi imoralitate. Impietate, pentru cã ar fi negat zeii
recunoscuþi de cãtre stat; acuzatorul sãu a fãcut efectiv
afirmaþia (reprodusã în Apologie) cã el nu credea în nici
un fel de zei. Imoralitate, pentru cã ar fi fost, prin doctrinele ºi învãþãturile sale, un „corupãtor al tineretului“.
Existã toate motivele sã credem cã tribunalul a socotit în
mod onest întemeiate aceste capete de acuzare ºi l-a declarat vinovat, condamnând astfel pe omul, care, dintre
toþi cei nãscuþi pânã atunci, merita cel mai mult recunoºtinþa omenirii, la moartea hãrãzitã criminalilor.
Singura pildã de nedreptate judiciarã, dupã condamnarea lui Socrate, a cãrei menþionare nu ar însemna o aplatizare a chestiunii, este evenimentul ce a avut loc pe Golgota
acum mai bine de optsprezece veacuri. Omul care lãsase în amintirea celor ce i-au cunoscut viaþa ºi spusele o
asemenea imagine de mãreþie moralã încât secolele ce
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aveau sã vinã l-au omagiat ca ºi pe Atotputernicul în persoanã avea sã fie dat morþii în mod ruºinos, asemenea cui?
Asemenea hulitorilor. Oamenii nu numai cã nu l-au recunoscut pe binefãcãtorul lor, dar l-au tratat drept acea întrupare a necredinþei pe care ei sunt socotiþi acum a o
reprezenta, din pricina purtãrii lor faþã de el. Simþãmintele cu care omenirea priveºte acum aceste triste întâmplãri,
mai ales cea din urmã, o fac sã fie extrem de nedreaptã în
judecarea nefericiþilor fãptaºi. Dupã toate câte ne stau la îndemânã pentru a ne face o pãrere, aceºtia nu erau oameni
rãi, ba mai degrabã dimpotrivã; erau oameni pe deplin pãtrunºi sau chiar peste mãsurã de pãtrunºi de sentimentele religioase, morale ºi patriotice ale timpului ºi poporului
lor: ei erau acel fel de oameni care, în orice epocã, inclusiv într-a noastrã, ar fi avut toate ºansele sã se bucure întreaga lor viaþã de respect, fãrã a li se putea imputa ceva.
Arhiereul care ºi-a sfâºiat veºmintele la auzul acelor cuvinte care, conform tuturor credinþelor din þara sa, constituiau cel mai groaznic pãcat* era, dupã toate probabilitãþile,
la fel de sincer în oroarea ºi indignarea sa pe cât sunt astãzi majoritatea oamenilor respectabili ºi pioºi în sentimentele morale ºi religioase pe care le manifestã; ºi cei mai
mulþi dintre aceia pe care azi comportarea sa îi cutremurã, dacã ar fi trãit în vremea lui ºi ar fi fost evrei, s-ar fi
comportat exact ca el. Drept-credincioºii creºtini care sunt
înclinaþi sã creadã cã oamenii ce i-au ucis cu pietre pe primii martiri trebuie sã fi fost mai rãi decât ei înºiºi se cuvine sã-ºi aminteascã faptul cã unul dintre persecutorii lui
Isus era chiar Sfântul Pavel.
* Aluzia vizeazã pe arhiereul Caiafa ºi reacþia sa la rãspunsul dat
de Isus întrebãrii dacã este într-adevãr Fiul lui Dumnezeu (Evanghelia dupã Matei, 26, 65). (N.t.)
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Dacã impresia pe care ne-o lasã greºelile este pe mãsura înþelepciunii ºi virtuþii celor care cad pradã lor, atunci
sã mai adãugãm un exemplu, care este cel mai izbitor din
toate. Dacã a existat vreodatã printre cârmuitori unul care
sã aibã bune temeiuri de a se considera cel mai bun ºi cel
mai luminat dintre oamenii vremii sale, acela a fost desigur împãratul Marc Aureliu. Monarh absolut al întregii
lumi civilizate, el ºi-a pãstrat de-a lungul vieþii nu numai
un spirit de dreptate neîntinat, dar ºi — ceea ce nu prea
era de aºteptat din partea unui om educat la ºcoala stoicã — sufletul cel mai cald. Puþinele lipsuri ce-i sunt atribuite þin, toate, de îngãduinþa sa, iar scrierile sale, care sunt
cel mai elevat rod etic al spiritualitãþii antice, dacã diferã
cu ceva de cele mai caracteristice învãþãturi ale lui Isus, diferã într-un mod aproape imperceptibil. Acest om, care era,
în toate sensurile cuvântului, cu excepþia celui dogmatic,
mai bun creºtin decât oricare dintre suveranii creºtini, recunoscuþi ca atare, ce au domnit de atunci, a persecutat
creºtinismul. Atingând culmea reuºitelor omeneºti de pânã
atunci, înzestrat cu o minte deschisã, descãtuºatã, ºi cu o
fire care-l împingea de la sine sã întrupeze în scrierile sale
morale idealul creºtin, el nu a reuºit sã vadã cã totuºi creºtinismul avea sã fie pentru lume un bine, ºi nu un rãu, deºi
era pe deplin pãtruns de îndatoririle pe care le avea. El era
conºtient cã societatea vremii sale era într-o stare de plâns.
Dar, chiar aºa fiind, el ºtia, sau credea cã ºtie, cã ceea ce
o þinea sã nu se destrame ºi o ferea de mai rãu era credinþa ºi respectul pentru divinitãþile recunoscute. În calitate
de cârmuitor al omenirii, el considera cã este de datoria
lui sã nu permitã destrãmarea societãþii; ºi nu vedea cum,
în caz cã vechea ei urzealã ar fi fost ruptã, s-ar putea alcãtui o alta care s-o înnoade iar la loc. Noua religie þintea în mod deschis la destrãmarea acelei urzeli: aºadar,
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cu excepþia cazului în care ar fi fost de datoria lui sã adopte aceastã religie, pãrea sã fie obligat a o înãbuºi. Câtã vreme deci teologia creºtinismului nu i se pãrea a fi adevãratã
sau de origine divinã; câtã vreme aceastã stranie poveste
a unui zeu crucificat era pentru el de necrezut, n-a putut prevedea cã sistemul menit sã se sprijine pe o temelie
complet incredibilã — în ochii sãi — va fi acea forþã înnoitoare care, cu toate scãderile sale, s-a dovedit de fapt a fi;
cel mai blând ºi mai binevoitor dintre filozofi ºi cârmuitori a autorizat, în virtutea unui profund simþ al datoriei,
persecutarea creºtinismului. Eu vãd în aceasta unul dintre
cele mai tragice fapte istorice. Este un prilej de gânduri amare sã te întrebi cât de diferit ar fi putut fi creºtinismul pretutindeni, în cazul în care credinþa creºtinã ar fi fost
adoptatã ca religie a întregului imperiu sub auspiciile lui
Marc Aureliu, ºi nu sub cele ale lui Constantin. Ar fi însã
la fel de nedrept faþã de el ºi de infidel faþã de adevãr dacã
am nega faptul cã nici una din scuzele care pot fi invocate în favoarea pedepsirii propovãduitorilor doctrinelor
anticreºtine nu-i lipsea lui Marc Aureliu pentru ca el sã
poatã pedepsi, aºa cum a fãcut-o, propagarea creºtinismului. Credinþa nici unui creºtin cã ateismul este greºit ºi cã
el tinde la destrãmarea societãþii nu este mai nestrãmutatã decât credinþa lui Marc Aureliu cã aceleaºi lucruri
se pot spune despre creºtinism; cãci aºa credea omul care,
dintre toþi cei ce trãiau pe atunci, ar fi putut fi considerat cel mai capabil de a preþui aceastã religie. Dacã cel ce
aprobã pedepsirea exprimãrii opiniilor nu se leagãnã cumva cu iluzia cã este un om mai înþelept decât Marc Aureliu — introdus mai adânc în înþelepciunea vremii sale, ºi
înãlþat mai mult, prin înþelepciunea sa, deasupra acesteia —, mai zelos în cãutarea adevãrului sau mai constant
în devotamentul faþã de el, îndatã ce l-a gãsit, atunci sã
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se abþinã de la presupunerea infailibilitãþii comune a mulþimii ºi a lui însuºi, presupunere pe care marele Antonin
a fãcut-o cu rezultate atât de nefericite.
Conºtienþi cã recursul la pedepse, în scopul îngrãdirii
opiniilor ateiste, este imposibil de apãrat pe baza unor argumente care nu l-ar îndreptãþi pe Marc Aureliu, adversarii libertãþii religioase acceptã câteodatã, atunci când sunt
supuºi unor mari presiuni, aceastã consecinþã ºi spun, odată
cu Dr. Johnson*, cã cei ce au persecutat creºtinismul aveau
dreptate; cã persecuþia este o încercare prin care adevãrul trebuie sã treacã ºi trece totdeauna cu succes, sancþiunile legale fiind, în cele din urmã, neputincioase în faþa
adevãrului, deºi sunt uneori eficace, într-un mod binefãcãtor, împotriva erorilor dãunãtoare. Aceasta este o formã a
argumentului în favoarea intoleranþei religioase, care este
îndeajuns de remarcabilã pentru a nu trece neobservatã.
O teorie ce susþine cã persecutarea adevãrului poate fi
justificatã, deoarece persecuþia nu-i poate dãuna în nici un
fel, nu poate fi acuzatã de a fi ostilã, cu intenþie, acceptãrii adevãrurilor noi; dar noi nu putem împãrtãºi „generozitatea“ felului în care trateazã ea pe aceia cãrora omenirea
le este îndatoratã pentru descoperirea lor. A dezvãlui lumii un lucru care o afecteazã profund ºi de care ea n-a ºtiut
pânã atunci nimic; a-i dovedi cã s-a înºelat asupra unor
lucruri de interes pentru viaþa sa sau pentru spirit este unul
din cele mai importante servicii pe care o fiinþã omeneascã le poate aduce semenilor sãi, ºi, în unele cazuri, cum ar
fi cel al primilor creºtini sau al promotorilor Reformei, cei
care sunt de acord cu Dr. Johnson cred cã acest serviciu
a fost cel mai preþios dar pe care-l putea aduce cineva ome* Dr. Samuel Johnson (1709—1784), important om de litere britanic, autor al unui faimos dicþionar al limbii engleze. (N.t.)
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nirii. Cã trebuie rãsplãtiþi cu martiriul cei ce au adus asemenea foloase minunate, cã rãsplata lor trebuie sã fie aceea
de a fi trataþi precum cei mai rãi criminali, toate acestea
nu sunt, conform teoriei în cauzã, o deplorabilã eroare ºi
o întâmplare nefericitã, pentru care omenirea ar trebui
sã-ºi punã cenuºã în cap, ci sunt stãri de lucruri normale,
ce pot fi justificate. Cel care ne înfãþiºeazã un adevãr nou
trebuie — conform acestei doctrine — sã stea în faþa noastrã cu ºtreangul de gât, aºa cum stãtea, conform legislaþiei
locriene*, cel care propunea o nouã lege, pentru a putea
fi îndatã ºtrangulat dacã adunarea poporului, ascultând temeiurile oferite de el, nu accepta pe loc, imediat, propunerea sa. Este de presupus cã apãrãtorii acestui mod de a-i
trata pe binefãcãtorii omenirii nu pun mare preþ pe binefacerea adusã de ei; ºi cred chiar cã acest mod de a vedea
lucrurile caracterizeazã de obicei numai ºi numai acel gen
de oameni care socotesc cã adevãrurile noi au fost necesare cândva, dar astãzi nu mai avem nevoie de ele.
Dictonul însã conform cãruia adevãrul triumfã întotdeauna, în ciuda persecuþiilor, este, desigur, unul dintre
acele neadevãruri agreabile pe care oamenii le repetã,
luându-se unii dupã alþii, pânã când le transformã în locuri comune, în timp ce întreaga noastrã experienþã le infirmã. Istoria abundã în exemple de adevãruri care au fost
înãbuºite prin persecuþie. Dacã ele nu pot fi definitiv suprimate, pot fi totuºi þinute sub obroc timp de secole. Ca
sã ne referim doar la credinþele religioase, Reforma a izbucnit de cel puþin douãzeci de ori, înainte de Luther,
ºi a fost înãbuºitã. Arnold de Brescia** a fost redus la
* Cod de legi din Locri (Italia), unde trãia, în secolul al VII-lea
înainte de Cristos, o colonie greceascã. (N.t.)
** Prelat italian din secolul al XII-lea care s-a opus Bisericii ºi a
fost executat. (N.t.)
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tãcere. Fra Dolcino* la fel. Savonarola* la fel. Albigenzii la fel**. Valdensii** la fel. Lollarzii*** la fel. Husiþii
la fel. Chiar ulterior epocii lui Luther, toþi cei care au perseverat cu persecuþiile au avut pânã la urmã succes. În
Spania, Italia, Flandra, Imperiul Austriac, protestantismul a fost smuls din rãdãcini; ºi, dupã toate aparenþele,
la fel s-ar fi întâmplat ºi în Anglia dacã regina Maria ar
fi trãit sau dacã regina Elisabeta ar fi pierit. Persecuþia a
învins totdeauna, cu excepþia cazurilor în care ereticii formau un grup prea puternic pentru a putea fi persecutaþi
cu succes. Nici un om chibzuit nu se îndoieºte de faptul
cã s-ar fi putut stârpi creºtinismul din Imperiul Roman.
El s-a rãspândit, devenind credinþa dominantã, deoarece
persecuþiile la care a fost supus au avut doar un caracter
sporadic, durând puþin ºi fiind despãrþite de intervale lungi
în care propagarea sa aproape cã nu a fost deloc stânjenitã. Convingerea cã adevãrul, ca simplu adevãr, are o putere în sine, pe care eroarea nu o are, de a învinge temniþa
ºi rugul, este doar o mostrã de sentimentalism gãunos.
Oamenii nu apãrã adevãrul cu mai mult zel decât apãrã,
deseori, o eroare ºi, dacã se aplicã îndeajuns pedeapsa legalã sau chiar sancþiunea opiniei publice, se va reuºi, în genere, stãvilirea propagãrii atât a unuia, cât ºi a celeilalte.
Avantajul de care se bucurã în realitate adevãrul constã
în aceea cã, atunci când o opinie este adevãratã, ea poate
fi înãbuºitã o datã, de douã sau de mai multe ori, însã de-a
lungul veacurilor se vor gãsi în genere oameni care s-o
redescopere, pânã când, la una dintre aceste reapariþii ale
* Faimoºi eretici din secolul al XIV-lea ºi respectiv al XV-lea care
au fost uciºi de Bisericã pentru ideile pe care le propovãduiau. (N.t.)
** Secte eretice care s-au dezvoltat în Franþa în secolele al XII-lea
ºi al XIII-lea. (N.t.)
*** Membrii unei miºcãri britanice pentru reformarea Bisericii din
secolul al XIV-lea. (N.t.)
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opiniei adevãrate, aceasta va nimeri o epocã în care, datoritã împrejurãrilor favorabile, va scãpa de persecuþii, rãspândindu-se atât de mult, încât sã poatã rezista tuturor
încercãrilor ulterioare de a o suprima.
Se va spune cã astãzi noi nu-i mai condamnãm la moarte pe promotorii unor idei noi; noi nu suntem ca strãmoºii noºtri care ucideau profeþii — dimpotrivã, noi le ridicãm
mausolee. E adevãrat cã noi nu mai condamnãm ereticii
la moarte; iar gradul de severitate al pedepselor legale pe
care îl admite, probabil, sensibilitatea modernã, chiar în ceea
ce priveºte cele mai odioase opinii, nu este suficient de mare
pentru a le stârpi. Dar sã nu ne legãnãm cu iluzia, mãgulitoare pentru noi înºine, cã am fi ajuns deja sã fim neîntinaþi, chiar în ceea ce priveºte persecuþiile juridice. În
legislaþia noastrã existã încã pedepse pentru opinii, pentru
exprimarea lor; iar aplicarea acestora nu este, nici în zilele
noastre, un lucru atât de rar încât sã facã de necrezut ideea
cã ele ar putea cândva renaºte cu toatã forþa. În anul 1857,
la ºedinþele de varã ale Curþii comitatului Cornwall, un nefericit1, despre care se spunea cã a avut mereu o conduitã fãrã cusur, a fost condamnat la douãzeci ºi una de luni
de închisoare pentru a fi exprimat, scriind pe o poartã, cuvinte ofensatoare despre creºtinism. Tot atunci, la Old Bailey*, în decurs de numai o lunã, douã persoane au fost, în
ocazii diferite2, recuzate de juriu, una din ele fiind ºi insultatã grav de judecãtor ºi de unul dintre avocaþi, pentru cã
au declarat cinstit cã nu au nici un fel de credinþe religioase;
iar unui al treilea, un strãin3, i s-a refuzat, pentru acelaºi
1

Thomas Pooley, la ºedinþele din Bodmin, 31 iulie 1857. În decembrie urmãtor, el a fost graþiat de Coroanã.
* Celebru tribunal londonez. (N.t.)
2 G.J. Holyoake, la 17 august 1857; Edward Truelove, în iulie 1857.
3 Baronul de Gleichen, la Tribunalul Poliþiei, Marlborough Street,
la 4 august 1857.
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motiv, dreptatea cuvenitã în cauza sa împotriva unui hoþ.
Acest refuz de a face dreptate s-a produs în virtutea doctrinei juridice conform cãreia nu i se poate permite sã depunã mãrturie în faþa Curþii de justiþie nici unei persoane
care nu profeseazã credinþa într-o divinitate (orice divinitate fiind aici convenabilã) ºi în viaþa de Apoi*, ceea
ce echivaleazã cu a declara persoanele respective în afara legii, a le priva de protecþia legii; nu numai cã ele ar
putea fi oricând supuse jafului sau violenþelor nepedepsite atunci când nu este nimeni altcineva de faþã, ori sunt
de faþã doar persoane cu opinii similare, dar, mai mult, oricine altcineva ar putea fi supus jafului sau violenþelor nepedepsite atunci când dovada faptei ar depinde doar de
mãrturia unor asemenea persoane. Presupunerea pe care se
bazeazã aceastã doctrinã este cã jurãmântul unei persoane
care nu crede în viaþa de Apoi ar fi lipsit de orice valoare;
o afirmaþie care denotã o profundã ignoranþã în ce priveºte
istoria, din partea celor ce subscriu la ea (deoarece este un
fapt atestat istoric acela cã mulþi dintre necredincioºii care
au trãit în toate epocile au fost oameni de o deosebitã integritate ºi onoare); ea n-ar fi susþinutã de nici un om care
are o cât de vagã idee asupra numãrului mare de oameni
ce se bucurã de cel mai bun renume în întreaga lume, atât
pentru calitãþile, cât ºi pentru realizãrile lor, oameni despre
care se ºtie bine (cel puþin printre cei apropiaþi lor) cã au
fost necredincioºi. Pe lângã aceasta, reglementarea în cauzã este sinucigaºã, ea îºi taie singurã craca de sub picioare.
Pretinzând cã ateii trebuie sã fie neapãrat mincinoºi, ea admite mãrturia tuturor ateilor dispuºi sã mintã, respingând
doar pe aceia care înfruntã oprobriul public, recunoscând
cã au convingeri pe care oamenii le detestã, în loc de a
* O reglementare de acest fel era într-adevãr în vigoare în Anglia, în vremea în care Mill scria aceste rânduri. Bineînþeles, ea nu mai
existã astãzi. (N.t.)
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spune minciuni. O reglementare care, astfel, îºi dovedeºte singurã absurditatea în ceea ce priveºte scopul urmãrit
poate fi menþinutã în vigoare numai ca semn al urii, ca rãmãºiþã a persecuþiilor — persecuþie care se distinge, în cazul de faþã, prin aceea cã o condiþie pentru ca cineva sã fie
supus ei este tocmai dovedirea faptului cã acel cineva nu
o meritã. Aceastã reglementare ºi teoria implicatã în ea sunt
la fel de jignitoare pentru credincioºi ca ºi pentru necredincioºi. Cãci, dacã cel care nu crede în viaþa de Apoi este neapãrat mincinos, urmeazã cã cei care cred în ea sunt feriþi
de minciunã, dacã într-adevãr sunt, doar în virtutea fricii
de iad. Noi ne vom feri sã aducem autorilor ºi susþinãtorilor acestei reglementãri insulta de a presupune cã pãrerea pe
care ºi-au format-o despre virtutea creºtinã s-ar trage din
propria lor conºtiinþã.
Toate acestea nu sunt, de fapt, decât resturi ºi rãmãºiþe
ale persecuþiilor ºi le putem considera ca fiind nu atât un
indiciu al dorinþei de a persecuta, cât un exemplu al acelei
foarte frecvente infirmitãþi a spiritului britanicilor care îi
face pe aceºtia sã-ºi gãseascã o plãcere absurdã în afirmarea unui principiu rãu atunci când ei nu mai sunt îndeajuns
de rãi, încât sã doreascã a-l traduce realmente în practicã.
Din nefericire însã starea spiritului colectiv nu oferã nici
o garanþie cã aceastã suspendare a celor mai rele forme de
persecuþie legalã, suspendare care s-a extins aproximativ
pe durata unei generaþii, va continua ºi de acum înainte.
În epoca noastrã, suprafaþa calmã a obiºnuinþei este la fel
de des tulburatã prin încercãri de a resuscita relele din trecut, pe cât este prin încercãri de a introduce noi binefaceri. Acea renaºtere a religiei cu care se fãleºte epoca noastrã
este întotdeauna, pentru minþile înguste ºi necultivate, o
renaºtere, în mãsurã cel puþin egalã, a bigotismului; iar acolo unde existã mereu o puternicã înrâurire a intoleranþei asupra simþãmintelor oamenilor, înrâurire ce a stãruit
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întotdeauna în rândurile claselor de mijloc din þara noastrã,
nu este nevoie de prea mult pentru a provoca persecuþia
efectivã a celor care n-au încetat niciodatã de a fi consideraþi obiectul potrivit al persecuþiilor1. Cãci tocmai aceste
pãreri pe care le întreþin oamenii, aceste simþãminte pe care
le nutresc faþã de cei care nu acceptã ideile considerate de
ei importante fac ca Anglia sã nu fie un loc al libertãþii de
spirit. Multã vreme, principalul neajuns al pedepsei juridice a fost acela cã ea întãrea stigmatul public. Tocmai acest
stigmat are eficienþã, ºi încã una atât de mare, încât pro1 Un serios avertisment poate fi dedus din acea revãrsare a patimilor de persecutor, la care s-a adãugat o dezvãluire generalã a celor mai
rele pãrþi ale caracterului nostru naþional, cu prilejul rãscoalei cipailor.
Manifestãrile delirante ale fanaticilor sau ale ºarlatanilor din amvon poate nici n-ar merita sã fie menþionate; dar capii partidului evanghelic
au anunþat cã principiul lor, în ceea ce priveºte guvernarea hinduºilor ºi a mahomedanilor, este cã din fondurile publice nu va fi întreþinutã nici o ºcoalã în care nu se predã învãþãtura biblicã ºi, drept
consecinþã inevitabilã, cã nu se va da nici o funcþie publicã altcuiva decât celor care sunt creºtini adevãraþi sau, cel puþin, se dau drept creºtini. Se relateazã cã un subsecretar de stat ar fi declarat într-un discurs
þinut în faþa alegãtorilor sãi: „Tolerarea credinþei lor“ (credinþa a o sutã
de milioane de supuºi britanici), „o superstiþie pe care ei o numesc religie, de cãtre guvernul britanic, a avut efectul de a întârzia rãspândirea
renumelui Angliei ºi de a împiedica salutara dezvoltare a creºtinismului... Toleranþa a fost marea piatrã de temelie a libertãþilor religioase
din þara noastrã; dar nu trebuie sã lãsãm pe nimeni sã abuzeze de acest
preþios cuvânt, toleranþã.“ În interpretarea sa, „el însemna deplina libertate a tuturor, libertatea de cult, în rândurile creºtinilor, care aveau
aceeaºi credinþã. Însemna toleranþã faþã de toate sectele ºi confesiunile creºtinilor care credeau într-un unic mântuitor“. Doresc sã atrag
atenþia asupra faptului cã un om considerat apt sã îndeplineascã o funcþie înaltã în conducerea þãrii noastre susþine doctrina conform cãreia toþi cei care nu cred în caracterul dumnezeiesc al lui Cristos se aflã
dincolo de limitele toleranþei. Dupã o atare probã de neghiobie, cine
oare ar mai putea nutri iluzia cã vremea persecuþiilor religioase a trecut ºi nu se va mai întoarce niciodatã?

DESPRE LIBERTATEA GÂNDIRII ŞI A CUVÂNTULUI

89

fesarea opiniilor proscrise de cãtre societate este mult mai
puþin obiºnuitã în Anglia decât este în multe alte þãri exprimarea de opinii ce comportã riscul unei pedepse juridice. În cazul tuturor oamenilor, cu excepþia celor care se
bucurã de asemenea condiþii pecuniare, încât nu depind
de bunãvoinþa altora, opinia publicã este, în aceastã sferã,
tot atât de eficace ca ºi legea; cãci deosebirea nu e atât de
mare între a lipsi pe cineva de mijloacele de a-ºi câºtiga pâinea ºi a-l bãga la închisoare. Cei care îºi au pâinea asiguratã ºi care nu doresc sã obþinã nici un favor de la oamenii
aflaþi la putere sau de la organele puterii nu au de ce se
teme sã-ºi recunoascã deschis opiniile, oricare ar fi acelea; ar
putea sã-i deranjeze cel mult faptul cã lumea va gândi ºi va
spune lucruri rele despre ei, ceea ce ar trebui sã poatã suporta chiar fãrã a avea o foarte puternicã vocaþie eroicã. Nu
e cazul sã se facã apel ad misericordiam pentru asemenea
persoane. Dar, deºi noi nu mai pricinuim astãzi atâta rãu
celor ce gândesc altfel decât noi pe cât obiºnuiam altãdatã, s-ar putea sã facem tot atât rãu prin felul cum îi tratãm.
Socrate a fost condamnat la moarte, dar filozofia socraticã s-a înãlþat ca soarele pe cer, rãspândind luminã pe întregul firmament intelectual. Creºtinii au fost daþi pradã
leilor, dar Biserica creºtinã a crescut ca un copac falnic,
cu ramuri tot mai lungi, înãlþându-se peste lãstarii mai vechi
ºi mai puþin viguroºi ºi înãbuºindu-i cu umbra sa. Intoleranþa noastrã socialã nu ucide, ea singurã, pe nimeni, nu
dezrãdãcineazã nici o opinie, dar îi face pe oameni sã-ºi
ascundã pãrerile sau sã se abþinã de la orice efort activ
de a le rãspândi. La noi, opiniile eretice nu câºtigã în mod
vizibil teren, ºi nici mãcar nu pierd, în rãstimpul unui deceniu sau al unei generaþii; ele nu sunt niciodatã trâmbiþate în lung ºi-n lat, ci continuã sã mocneascã în cercurile
înguste în care au izvorât, ale persoanelor care studiazã
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ºi reflecteazã, fãrã a limpezi problemele generale ale omenirii aruncând asupra lor lumina adevãrului, ºi nici mãcar
aruncând o luminã înºelãtoare. ªi astfel se menþine o stare de lucruri foarte mulþumitoare pentru mintea unora,
pentru cã, în absenþa oricãrei acþiuni neplãcute de amendare sau întemniþare a cuiva, opiniile dominante rãmân
în aparenþã neatinse, ºi, în acelaºi timp, exerciþiul reflecþiei
în rândurile acelor disidenþi ce suferã de boala de a gândi
cu capul lor nu este interzis. Iatã un cadru convenabil pentru a avea liniºte ºi pace în lumea ideilor ºi pentru a face
ca în mare mãsurã lucrurile sã meargã ºi de acum înainte
la fel cum au mers pânã acum. Dar preþul plãtit pentru acest
gen de pacificare intelectualã este sacrificarea întregului curaj moral al spiritului uman. O stare de lucruri în care multe dintre minþile cele mai active ºi mai iscoditoare gãsesc
de cuviinþã sã pãstreze pentru ele principiile ºi temeiurile generale ale convingerilor lor, încercând, atunci când se
adreseazã publicului, sã facã în aºa fel ca un numãr cât mai
mare din concluziile la care au ajuns sã se potriveascã cu
premise la care, în sinea lor, au renunþat, o asemenea stare de lucruri nu poate scoate la luminã nici caracterele sincere ºi curajoase, nici intelectele logice ºi consecvente care
împodobeau cândva viaþa spiritualã. Într-o asemenea situaþie te poþi aºtepta sã gãseºti oameni care sunt fie simpli conformiºti, supuºi locurilor comune, fie oportuniºti
ai adevãrului, ale cãror argumente, privind orice subiect
important, sunt destinate doar celor ce-i ascultã, nefiind
cele de care sunt ei înºiºi convinºi. Cei care evitã ambele
alternative fac acest lucru restrângându-ºi pur ºi simplu
gândurile ºi interesele la acele lucruri despre care se poate vorbi fãrã a te aventura în sfera principiilor, adicã la mãrunte chestiuni practice, care s-ar rezolva de la sine cu
condiþia doar sã fie deschise ºi învigorate minþile oame-
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nilor, chestiuni care nu vor fi rezolvate efectiv pânã când
aceastã condiþie nu va fi satisfãcutã; pe când ceea ce ar deschide ºi învigora minþile oamenilor, ºi anume speculaþia
liberã ºi îndrãzneaþã asupra celor mai importante subiecte, este abandonatã.
Cei în ochii cãrora aceastã reþinere din partea ereticilor nu reprezintã ceva rãu ar trebui, în primul rând, sã ia
în consideraþie faptul cã, drept urmare a acestei reþineri,
nu are niciodatã loc o dezbatere cinstitã ºi temeinicã a opiniilor eretice; ºi cã acelea dintre ele care nu pot rezista unei
asemenea dezbateri, deºi pot eventual sã fie împiedicate
sã se rãspândeascã, nu dispar. Însã nu spiritele ereticilor sunt
cele care au cel mai mult de suferit prin punerea sub obroc
a oricãrei cercetãri care nu conduce la concluzii ortodoxe. Cele mai mari daune le suferã cei care nu sunt eretici,
pentru cã întreaga lor dezvoltare mintalã este astfel blocatã, iar raþiunea lor este intimidatã de frica de erezie. Cine
ar putea oare calcula cât de mult pierde lumea în cazul celor la care însuºiri intelectuale promiþãtoare se împletesc
cu o fire timidã ºi care nu îndrãznesc sã urmeze nici o linie de gândire curajoasã, viguroasã ºi independentã de teamã ca nu cumva ea sã conducã la ceva ce ar putea fi
considerat potrivnic credinþei sau imoral?! Printre aceºtia
putem vedea uneori câte un om profund cinstit, înzestrat cu o minte subtilã ºi rafinatã, care îºi petrece viaþa încercând sã amãgeascã un intelect ce nu se lasã redus la tãcere
ºi care îºi epuizeazã toate resursele de ingeniozitate strãduindu-se sã împace imboldurile conºtiinþei ºi raþiunii sale
cu ortodoxia, ceea ce totuºi, pânã la urmã, poate sã nu-i
reuºeascã. Nici un om nu poate fi mare gânditor dacã nu
recunoaºte cã, în calitate de gânditor, prima sa datorie este
de a urma drumul propriei sale raþiuni, indiferent la ce
concluzii l-ar conduce aceasta. Adevãrul are mai mult de
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câºtigat chiar de pe urma erorilor fãcute de un om care, pe
baza studiilor ºi a pregãtirii cuvenite, gândeºte cu capul sãu,
decât de pe urma opiniilor corecte ale acelora care le susþin doar pentru cã nu pot gândi ei înºiºi. Libertatea de gândire este necesarã nu numai, ºi nici în primul rând, pentru
a crea mari gânditori. Dimpotrivã, ea este la fel de indispensabilã, sau chiar indispensabilã într-o mãsurã mai mare,
pentru a da fiinþelor omeneºti obiºnuite putinþa de a atinge dezvoltarea mintalã de care sunt capabile. Au existat ºi
s-ar putea sã mai aparã mari individualitãþi intelectuale
chiar ºi într-o atmosferã de sclavie spiritualã. Dar niciodatã n-a existat ºi nici nu va exista vreodatã într-o asemenea atmosferã un întreg popor care sã fie activ din punct
de vedere intelectual. Acolo unde un popor s-a apropiat,
mãcar vremelnic, de aceastã calitate, aceasta s-a datorat
faptului cã teama de speculaþie nonconformistã a fost înlãturatã pentru un timp. Acolo însã unde existã convenþia
tacitã cã principiile nu trebuie puse în discuþie, unde dezbaterea marilor probleme ce i-ar putea preocupa pe oameni este consideratã închisã, nu putem spera sã gãsim,
la nivel general, acel grad înalt de activitate spiritualã prin
care s-au remarcat anumite perioade istorice. În nici un
caz în care a fost ocolitã orice controversã asupra subiectelor îndeajuns de mari ºi de importante pentru a stârni
entuziasm, minþile oamenilor nu s-au pus în miºcare ºi nici
nu a existat impulsul care sã facã chiar spiritele cele mai
comune sã se ridice pânã aproape de demnitatea fiinþelor gânditoare. În schimb, am avut un exemplu de acest
fel în Europa vremurilor ce au urmat îndatã dupã Reformã; un altul, deºi restrâns la graniþele Continentului ºi ale
unei clase mai culte, în miºcarea speculativã din a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea; ºi un al treilea, de o duratã ºi mai micã, în efervescenþa intelectualã a Germaniei
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din perioada lui Goethe ºi Fichte. Aceste perioade s-au deosebit foarte mult între ele în ceea ce priveºte ideile pe care
le-au dezvoltat; ele sunt însã toate aidoma prin aceea cã
în timpul lor jugul autoritãþii a fost sfãrâmat. În fiecare
dintre ele un vechi despotism spiritual fusese rãsturnat ºi
nici unul nou nu-i luase încã locul. Tocmai impulsul dat
în aceste trei perioade a fãcut din Europa ceea ce este ea
azi. Toate progresele pe care le-au înregistrat instituþiile
sau spiritul uman îºi regãsesc limpede originea în una sau
alta din aceste perioade. Aparenþele indicã, de o bucatã de
vreme, cã aceste trei impulsuri sunt epuizate de-a binelea;
ºi nu ne putem aºtepta la un nou început pânã nu ne vom
afirma iar libertatea de spirit.
Sã trecem acum la cea de-a doua parte a argumentãrii
ºi, înlãturând presupunerea cã vreuna din opiniile general
admise ar fi falsã, sã le considerãm adevãrate ºi sã examinãm virtuþile modului în care vor fi ele, probabil, susþinute în cazul în care adevãrul lor nu face obiectul unei dezbateri
libere ºi deschise. Oricât de greu ar accepta o persoanã cu
opinii ferme posibilitatea ca vreuna din pãrerile sale sã fie
greºitã, nu se poate ca ea sã nu fie impresionatã de considerentul cã, oricât de corectã ar fi acea pãrere, dacã ea nu
este discutatã des, temeinic ºi fãrã nici o teamã, atunci va
fi susþinutã ca o dogmã moartã, ºi nu ca un adevãr viu.
Existã o categorie de oameni (din fericire nu aºa numeroºi ca odinioarã) care socotesc cã este de ajuns dacã omul
aprobã fãrã nici o reþinere ceea ce ei considerã cã este adevãrat, chiar dacã el nu ºtie nimic în ceea ce priveºte temeiurile pãrerii în cauzã ºi nu o poate apãra serios nici mãcar în
faþa celei mai superficiale obiecþii. Asemenea oameni,
odată ce ºi-au dobândit crezul de la autoritãþi, socotesc în
mod firesc cã din punerea în discuþie a acestui crez nu poate sã rezulte nimic bun, dar cã lucruri rele pot sã rezulte.
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Acolo unde influenþa lor este predominantã, dispare aproape orice posibilitate ca opinia general acceptatã sã fie respinsã cu chibzuinþã ºi circumspecþie, deºi rãmâne încã
posibilitatea ca ea sã fie respinsã în mod pripit ºi în necunoºtinþã de cauzã; cãci înãbuºirea deplinã a oricãrei dezbateri este rareori posibilã, iar atunci când ea se realizeazã,
ideile care nu sunt bazate pe convingere pot sã cedeze ºi
în faþa celei mai slabe aparenþe de argument. Lãsând totuºi la o parte aceastã posibilitate — adicã presupunând cã
opinia corectã stãruie în minte, dar stãruie ca prejudecatã, ca o credinþã independentã de orice argument ºi ca o
pavãzã împotriva oricãrui argument —, vom spune cã nu
acesta e modul în care trebuie susþinut adevãrul de cãtre
o fiinþã raþionalã. Nu aceasta înseamnã a cunoaºte adevãrul. Adevãrul astfel susþinut nu este nimic altceva decât încã o superstiþie, ataºatã în mod accidental cuvintelor
care exprimã un adevãr.
Dacã intelectul ºi judecata oamenilor trebuie cultivate, un lucru pe care protestanþii cel puþin nu-l neagã, cum
ar putea cineva exersa mai bine aceste facultãþi decât aplicându-le unor lucruri care-l privesc îndeaproape într-o
asemenea mãsurã, încât se considerã necesar ca el sã-ºi formeze o pãrere asupra lor? Dacã a cultiva intelectul înseamnã ceva, atunci, cu siguranþã, înseamnã a învãþa temeiurile
propriilor opinii. Indiferent care sunt credinþele oamenilor privitor la subiectele asupra cãrora este extrem de important ca ei sã aibã convingeri corecte, ei trebuie sã fie
capabili sã apere aceste credinþe, cel puþin faþã de cele mai
obiºnuite obiecþii. Dar, ar putea spune cineva, „Sã-i învãþãm care sunt temeiurile opiniilor lor. Din faptul cã oamenii nu aud niciodatã vreo controversã privind opiniile
lor, nu urmeazã cã acestea sunt pur ºi simplu papagalisite de ei. Cei care învaþã geometrie nu încredinþeazã pur ºi
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simplu teoreme memoriei, ci le înþeleg ºi învaþã totodatã
ºi demonstraþiile; ºi ar fi absurd sã spui cã ei rãmân ignoranþi în ceea ce priveºte temeiurile adevãrurilor geometriei
pentru simplul motiv cã nu aud pe nimeni contestându-le
ºi încercând sã le infirme.“ Neîndoielnic cã este aºa; ºi cã
o asemenea învãþare este de ajuns în cazul unui domeniu
cum este matematica, în care nu este nimic de zis în favoarea pãrþii care greºeºte. Specificul întemeierii adevãrurilor matematice constã în aceea cã toate argumentele
merg într-un singur sens. Aici nu existã obiecþii, ºi nici rãspunsuri la obiecþii. Dar, privitor la orice subiect relativ la
care este posibilã diferenþa de opinii, adevãrul depinde
de rezultatul cântãririi a douã mulþimi de temeiuri ce se
confruntã. Chiar în ºtiinþele naturii existã totdeauna ºi o
altã explicaþie posibilã pentru una ºi aceeaºi mulþime de
fapte — o teorie geocentricã în locul celei heliocentrice,
o explicaþie bazatã pe flogistic în locul celei bazate pe oxigen — ºi trebuie indicate motivele pentru care cealaltã teorie nu poate fi cea adevãratã; pânã când nu sunt indicate
aceste motive ºi pânã nu aflãm în ce constau ele, noi nu înþelegem temeiurile propriei noastre opinii. Dar atunci când
ne îndreptãm atenþia cãtre subiecte infinit mai complicate, cãtre moralã, religie, politicã, relaþii sociale ºi problemele vieþii, trei sferturi din argumentele aduse în favoarea
fiecãrei opinii controversate se reduc la risipirea aparenþelor care favorizeazã opiniile contrare. Despre cel care,
cu o singurã excepþie, este cel mai mare orator al Antichitãþii se spune cã totdeauna studia pledoaria adversarului
sãu cu aceeaºi ardoare, dacã nu chiar cu una mai mare,
decât propria sa pledoarie. Iar ceea ce Cicero practica drept
mijloc pentru a obþine succesul în instanþã, ar trebui urmat de toþi cei care studiazã un anumit subiect pentru a
ajunge la adevãr. Cine cunoaºte numai propriul punct de
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vedere asupra chestiunii în cauzã cunoaºte puþin lucru. Temeiurile sale pot fi foarte bune ºi se poate ca nimeni sã nu
fie capabil de a le respinge. Dar dacã nici el nu este capabil de a respinge temeiurile pãrþii adverse sau dacã nici mãcar nu le cunoaºte, atunci nu are temeiuri suficiente pentru
a prefera una dintre cele douã opinii. Pentru el, poziþia raþionalã ar fi suspendarea judecãþii, iar dacã nu se mulþumeºte cu aceasta, ajunge fie sã se lase condus de o autoritate,
fie sã adopte, aºa cum fac îndeobºte oamenii, punctul de
vedere cãtre care se simte înclinat. Nu este de ajuns ca el
sã audã argumentele adversarilor sãi, aºa cum sunt ele prezentate de propriii sãi profesori ºi însoþite de contraargumentele oferite de ei. Cãci nu aceasta este calea pe care
se poate ajunge la o apreciere justã a argumentelor, sau la
un contact efectiv al propriului spirit cu ele. El trebuie sã
le poatã auzi din gura celor care cred realmente în ele, care
le apãrã sincer ºi fac tot ce pot în favoarea lor. Trebuie sã
le cunoascã în forma lor cea mai plauzibilã ºi mai convingãtoare; trebuie sã simtã întreaga forþã a dificultãþilor
pe care o viziune corectã asupra subiectului le are de înfruntat ºi de învins; altfel, el nu va fi niciodatã stãpân pe
acea parte a adevãrului care înfruntã ºi înlãturã dificultãþile în cauzã. Nouãzeci ºi nouã la sutã dintre oamenii pe
care îi numim oameni instruiþi se aflã în aceastã situaþie;
ºi chiar din cei care pot argumenta fluent în favoarea opiniilor lor. Concluziile lor pot fi adevãrate, dar pot la fel
de bine sã fie greºite în raport cu ce ºtiu ei: cãci nu s-au
situat niciodatã pe poziþiile intelectuale ale celor ce gândesc altfel decât ei ºi nu au examinat argumentele pe care
le-ar putea aduce aceºtia; drept urmare, ei nu cunosc, în
sensul propriu al cuvântului, doctrina pe care ei înºiºi o
profeseazã. Nu cunosc acele componente ale ei care le explicã ºi le justificã pe toate celelalte; nu cunosc conside-
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rentele care aratã cã un fapt aflat, în aparenþã, în contradicþie cu altele poate de fapt sã se împace cu ele ºi nu ºtiu
care din douã motive în aparenþã la fel de puternice trebuie preferat. Acea porþiune din adevãr care face ca balanþa sã se încline într-o parte ºi care determinã judecata unui
spirit bine informat le rãmâne complet strãinã; toatã aceastã porþiune nici nu va fi cunoscutã de fapt decât de cei care
au ascultat în mod egal, fãrã pãrtinire, ambele pãrþi ºi s-au
strãduit sã pãtrundã atât temeiurile unora, cât ºi ale celorlalþi în ceea ce au ele mai bun. Aceastã regulã este atât de
importantã pentru înþelegerea realã a chestiunilor morale
ºi ale vieþii omului, încât dacã nu existã un oponent pentru fiecare adevãr de seamã, el trebuie neapãrat imaginat ºi
trebuie înzestrat cu cele mai puternice argumente pe care
ar putea sã le invoce cel mai iscusit avocat al diavolului.
Pentru a slãbi forþa unor asemenea consideraþii, un adversar al dezbaterii libere a ideilor ar putea eventual sã
obiecteze cã nu e deloc necesar ca oamenii în genere sã cunoascã ºi sã înþeleagã tot ceea ce filozofii ºi teologii ar putea spune în favoarea sau împotriva opiniilor lor, cã nu este
nevoie ca oamenii obiºnuiþi sã fie capabili sã demaºte toate erorile sau sofismele unui oponent ingenios, cã este de
ajuns dacã existã de fiecare datã mãcar cineva capabil sã rãspundã la toate acestea, astfel ca nici un lucru susceptibil de
a induce în eroare oamenii neinstruiþi sã nu rãmânã în picioare, cã oamenii simpli, odată ce ºi-au însuºit temeiurile evidente ale adevãrurilor ce le-au fost întipãrite, pot sã
se bazeze pe o autoritate în privinþa celorlalte ºi, având conºtiinþa faptului cã nu posedã nici cunoºtinþele, nici talentul necesar rezolvãrii tuturor dificultãþilor ce s-ar putea ivi,
pot sta totuºi liniºtiþi, ºtiind cã toate câte s-au ivit au fost
sau pot fi rezolvate de cãtre cei care sunt special pregãtiþi pentru aceasta.
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Sã concedem acestui mod de a vedea chestiunea tot ce
pot invoca în favoarea sa autorii cu cele mai mici pretenþii în privinþa gradului de înþelegere ce ar trebui sã însoþeascã acceptarea oricãrei opinii; chiar ºi aºa, argumentul
în favoarea dezbaterii libere a ideilor nu este nicicum slãbit. Cãci chiar ºi aceastã doctrinã recunoaºte cã omenirea trebuie sã aibã garanþia raþionalã cã s-a rãspuns în mod
mulþumitor la toate obiecþiile. Dar cum s-ar putea rãspunde la ceva dacã despre acest ceva nu se vorbeºte? Sau cum
putem ºti cã rãspunsurile sunt mulþumitoare dacã celor ce
le aduc obiecþii nu li se dã posibilitatea de a arãta cã ele
sunt nesatisfãcãtoare? Dacã nu publicul larg, atunci cel
puþin filozofii ºi teologii care au de rezolvat aceste dificultãþi trebuie sã se familiarizeze cu ele, în formele lor cele
mai complicate; iar aceasta nu se poate realiza decât dacã
ele sunt exprimate în mod deschis ºi aºezate în lumina cea
mai favorabilã cu putinþã. Catolicii au felul lor specific de
a înfrunta aceastã problemã complicatã. Ei fac o deosebire fãþiºã între cei cãrora le este permis sã accepte doctrinele Bisericii din convingere ºi cei care trebuie sã le accepte
pe încredere. Într-adevãr, nici unora, nici celorlalþi nu le
este permisã vreo alegere în ceea ce priveºte ideile pe care
trebuie sã le accepte; dar clerului, ori cel puþin acelei pãrþi
din cler pe care catolicismul se poate bizui în întregime,
i se permite sã se familiarizeze cu argumentele oponenþilor, pentru a le putea rãspunde, ºi de aceea ei pot citi cãrþi
eretice; mirenilor însã numai dacã au o permisiune specialã, care este greu de obþinut. Aceastã regulã admite cã
familiarizarea cu argumentele adversarului este ceva benefic pentru magiºtri, dar gãseºte mijloace, care nu intrã
în dezacord cu aceasta, pentru a refuza o atare familiarizare celorlalþi oameni, lãsând astfel pentru elite mai mult
acces la cultura spiritualã, deºi nu mai multã libertate spi-
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ritualã, decât îngãduie maselor. Prin acest mijloc ea reuºeºte sã dobândeascã acel gen de superioritate spiritualã
necesar scopurilor lor; cãci, deºi cultura, în absenþa libertãþii, nu dã niciodatã naºtere unui spirit larg ºi liberal, ea
poate da naºtere unui apãrãtor inteligent — pânã la proba contrarie cel puþin — al cauzei. Dar în þãrile care profeseazã protestantismul, acest procedeu este respins; cãci
protestanþii susþin, cel puþin teoretic, cã rãspunderea pentru alegerea unei religii trebuie sã fie purtatã de fiecare, personal, ºi nu poate fi trecutã pe umerii magiºtrilor. ªi apoi,
dupã cum stau lucrurile în lumea de astãzi, este practic imposibil ca scrierile la care au acces cei instruiþi sã poatã fi
ferite de ochii celor lipsiþi de instruire. Dacã este ca magiºtrii omenirii sã cunoascã tot ceea ce trebuie sã ºtie, atunci
trebuie sã existe libertatea ca totul sã fie scris ºi publicat
fãrã nici o îngrãdire.
Dacã totuºi efectele dãunãtoare ale absenþei oricãrei dezbateri libere, atunci când opiniile general admise sunt corecte, s-ar limita la faptul cã oamenii rãmân neºtiutori în
ceea ce priveºte temeiurile acestor opinii, s-ar putea crede cã acest fapt, chiar dacã reprezintã un rãu intelectual,
nu este ºi unul moral ºi nu afecteazã cu nimic valoarea
opiniilor, dacã avem în vedere influenþa lor asupra caracterului. Fapt este însã cã, în absenþa dezbaterii libere, se
pierd nu numai temeiurile opiniei, ci, prea adesea, chiar sensul acesteia. Cuvintele care o exprimã înceteazã a mai sugera idei, sau sugereazã doar o micã parte din cele pe care,
la origine, folosirea lor trebuia sã le comunice. În locul
unei înþelegeri vii ºi al unei convingeri puternice nu rãmân decât câteva vorbe învãþate pe dinafarã; or, dacã ceva
totuºi rãmâne, este vorba numai de coaja ºi înveliºul din
afarã al înþelesului, esenþa sa subtilã fiind pierdutã. Acest
fapt ocupã ºi umple un capitol atât de important în istoria
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omenirii, încât niciodatã nu se va putea spune cã l-am studiat îndeajuns sau cã am meditat destul asupra lui.
El este ilustrat de experienþa tuturor doctrinelor morale ºi credinþelor religioase. Acestea sunt pline de înþeles
ºi de vitalitate pentru cei care le-au creat ºi pentru discipolii lor nemijlociþi. Înþelesul lor continuã sã fie trãit cu
o forþã neslãbitã, ba chiar dobândeºte o conºtiinþã ºi mai
deplinã, atâta timp cât continuã lupta menitã sã confere
doctrinei sau crezului respectiv superioritate asupra altora. În cele din urmã, fie cã el precumpãneºte ºi devine
opinie general admisã, fie progresul sãu înceteazã; el pãstreazã stãpânirea asupra teritoriului cucerit, dar înceteazã de a se mai rãspândi mai departe. Când apare unul dintre
aceste efecte, controversa asupra subiectului începe sã lâncezeascã ºi treptat se stinge. Doctrina îi ia locul, dacã nu
ca opinie general admisã, atunci ca doctrinã a vreuneia din
sectele sau grupãrile admise; cei care o susþin în general
au moºtenit-o, nu au adoptat-o; iar convertirea de la una
din aceste doctrine la alta, fiind acum ceva excepþional, ocupã un loc neînsemnat în gândurile celor ce o profeseazã.
În loc de a fi, ca la început, mereu în alertã, fie pentru a
se apãra împotriva oamenilor, fie pentru a-i cãuta pe oameni, aceºtia se mulþumesc cu un conformism pasiv ºi nici
nu ascultã argumentele îndreptate împotriva crezului lor,
când pot evita sã le asculte, nici nu-i incomodeazã pe disidenþi — dacã aceºtia existã — cu vreo argumentare în favoarea acestui crez. Cam din acest moment începe de obicei
declinul forþei vii a doctrinei respective. Auzim adesea
pe magiºtrii tuturor credinþelor plângându-se de cât de
greu le este sã pãstreze în spiritele credincioºilor simþãmântul viu al adevãrului pe care, în vorbe, ei îl recunosc,
astfel încât acest adevãr sã pãtrundã în trãirile lor ºi sã le
domine cu adevãrat conduita. Nimeni nu se plânge de ase-
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menea dificultãþi câtã vreme crezul respectiv mai duce încã
o luptã pentru existenþã: chiar ºi combatanþii mai slabi ºtiu
ºi simt pentru ce luptã, precum ºi diferenþa dintre el ºi alte
doctrine; în aceastã perioadã din existenþa fiecãrui crez pot
fi întâlnite nu puþine persoane care au înþeles principiile
sale fundamentale sub toate formele în care pot fi ele gândite, care au cântãrit ºi examinat toate consecinþele lor ºi
care au experienþa efectului deplin asupra caracterului pe
care adeziunea la acel crez trebuie sã-l producã într-un spirit complet îmbibat de el. Dar atunci când el a ajuns sã fie
un crez ereditar ºi sã fie acceptat în mod pasiv, iar nu în mod
activ — când spiritul nu mai este constrâns, în aceeaºi mãsurã ca la început, sã-ºi exercite forþele vitale în chestiuni
pe care le ridicã adoptarea lui —, existã o tendinþã tot mai puternicã de a uita tot ce þine de acea credinþã, cu excepþia literei goale, sau de a o accepta în mod pasiv ºi apatic, ca ºi
cum acceptarea ei pe încredere i-ar scuti pe oameni de a o
înþelege în adâncul conºtiinþei lor ori de a o supune la probe în cadrul propriei lor experienþe, pânã într-atât încât
credinþa aproape cã înceteazã de a mai avea vreo legãturã cu viaþa lãuntricã a fiinþei umane. S-au mai vãzut apoi
ºi cazurile, devenite în epoca noastrã atât de frecvente încât au ajuns aproape sã constituie majoritatea, în care crezul, rãmânând parcã în afara spiritului, îl acoperã cu o
crustã, pietrificându-l în faþa oricãror altor influenþe ce se
adreseazã laturilor mai înalte ale fiinþei noastre; ºi în care
acesta îºi manifestã forþa neîngãduind nici unei convingeri
proaspete ºi vii sã pãtrundã în suflet, crezul însuºi nefiind
nimic altceva, pentru mintea ºi sufletul omului, decât o
strajã a golului din ele.
Mãsura în care doctrine prin firea lor menite sã facã o
puternicã impresie asupra spiritului pot stãrui în el doar ca
idei moarte, fãrã a se înrãdãcina vreodatã cu adevãrat în
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imaginaþia, simþãmintele sau intelectul omului, ne este ilustratã de felul în care majoritatea credincioºilor împãrtãºesc doctrinele creºtinismului. Înþeleg aici prin creºtinism
ceea ce este considerat ca atare de cãtre toate cultele ºi sectele; adicã sentinþele ºi preceptele din Noul Testament.
Acestea sunt considerate sfinte ºi luate drept lege de cãtre toþi cei care profeseazã creºtinismul. Cu toate acestea,
nu este prea exagerat a spune cã nici mãcar un creºtin dintr-o mie nu-ºi cãlãuzeºte ºi nici nu-ºi modeleazã comportarea personalã dupã aceastã lege. Modelul la care se
raporteazã el este obiceiul poporului, al clasei sau al celor
de aceeaºi credinþã. El are astfel, pe de o parte, o colecþie
de sentinþe morale ce i-au fost hãrãzite — crede el — de cãtre o înþelepciune infailibilã drept reguli dupã care sã-ºi conducã existenþa; iar pe de altã parte, o mulþime de judecãþi
ºi practici cotidiene ce concordã într-o anumitã mãsurã cu
unele dintre aceste sentinþe, numai într-o micã mãsurã cu
altele ºi care sunt chiar diametral opuse câtorva dintre ele,
alcãtuind, în ansamblu, un compromis între crezul creºtin ºi interesele sau imboldurile vieþii pãmânteºti. Primului dintre aceste modele el îi acordã respectul sãu; celuilalt,
adevãratul sãu devotament. Toþi creºtinii cred cã binecuvântaþi sunt cei sãraci ºi umili, precum ºi oropsiþii acestei lumi; cã mai uºor trece o cãmilã prin urechile acului
decât ajunge un bogãtaº în rai; cã nu trebuie sã judeci, ca
sã nu fii judecat; cã nu se cuvine deloc sã înjuri; cã trebuie sã-þi iubeºti aproapele ca pe tine însuþi; cã dacã cineva îþi ia haina, trebuie sã-i dai ºi cãmaºa; cã nu trebuie sã
te gândeºti la ziua de mâine; cã, dacã ai fi perfect, ai vinde tot ce ai ºi ai da banii sãracilor. Nu sunt fãþarnici când
spun cã ei cred toate acestea. Ei cred toate acestea, dar cred
aºa cum cred oamenii un lucru mereu proslãvit ºi niciodatã discutat. Cât priveºte însã acel sens al credinþei în care
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aceasta, în calitatea sa de credinþã vie, cãlãuzeºte comportarea, ei cred în aceste doctrine doar în mãsura în care s-a
statornicit obiºnuinþa de a acþiona pe baza lor. Doctrinele, în întregul lor, sunt bine venite când e vorba de a ocãrî pe adversari cã nu li se conformeazã; ºi se înþelege cã
ele trebuie puse la vedere (ori de câte ori este posibil) drept
motive pentru faptele proprii pe care oamenii le considerã demne de laudã. Dar dacã cineva le-ar reaminti acestora cã acele sentinþe presupun o infinitate de lucruri pe care
ei nici mãcar nu se gândesc sã le facã, singurul lucru pe
care l-ar obþine ar fi încadrarea sa în rândurile acelor personaje foarte nepopulare care se pretind a fi mai grozave decât ceilalþi oameni. Doctrinele acestea nu au nici o
putere asupra credincioºilor obiºnuiþi; nu sunt o forþã înrãdãcinatã în spiritele lor. Ei au un respect izvorât din
obiºnuinþã faþã de litera lor, dar nu au nici un simþãmânt
apt sã treacã dincolo de cuvinte pentru a atinge lucrurile pe care ele le semnificã sau sã facã spiritul sã se pãtrundã de ele, determinându-i pe credincioºi sã se conformeze
preceptelor. Ori de câte ori e vorba de conduitã, ei cautã pe dl A sau pe dl B care sã-i ghideze, arãtându-le pânã
unde sã meargã cu supunerea faþã de Cristos.
Putem fi foarte siguri cã lucrurile nu stãteau aºa, ci cu
totul altfel, în ceea ce îi priveºte pe primii creºtini. Dacã ar
fi stat tot aºa, creºtinismul nu s-ar fi rãspândit niciodatã,
devenind, din credinþa unei secte obscure de evrei dispreþuiþi, religia Imperiului Roman. Pe vremea când duºmanii
lor ziceau „Priviþi cum se iubesc unii pe alþii aceºti creºtini“
(cuvinte pe care e greu de crezut cã le-ar mai rosti azi cineva), ei aveau cu siguranþã un simþãmânt mult mai viu al
crezului lor decât creºtinii din orice altã epocã de mai târziu. ªi tocmai aceasta este probabil principala pricinã pentru care creºtinismul face astãzi progrese atât de mici în ceea
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ce priveºte mãrirea domeniului sãu, fiind încã, dupã optsprezece secole, doar o religie a europenilor ºi a urmaºilor lor. Chiar în ceea ce îi priveºte pe aceia care au credinþe
religioase foarte stricte, care sunt profund convinºi de adevãrul doctrinelor lor ºi care acordã un înþeles mult mai bogat multora dintre ele decât fac oamenii în genere, se
întâmplã adesea cã partea care este, faþã de celelalte, mai
activã în spiritul lor este aceea datoratã lui Calvin sau Knox
sau vreunei alte persoane de acest gen care, prin firea sa,
este mult mai aproape de ei înºiºi. Cuvintele lui Cristos coexistã pasiv în minþile lor, rareori producând alt efect decât cel cauzat prin simpla audiere a acestor vorbe duioase
ºi blânde. Existã fãrã îndoialã mai multe motive graþie cãrora doctrine care sunt apanajul unei singure secte îºi pãstreazã mult mai mult din vitalitate decât cele împãrtãºite
de cãtre toate sectele recunoscute, iar predicatorii îºi dau
mai mare ostenealã sã menþinã viu înþelesul lor; dar unul
dintre motive este, desigur, acela cã doctrinele unei secte sunt mai des puse în discuþie, trebuind apãrate mult mai
frecvent împotriva celor ce le atacã în mod deschis. Atât
predicatorii, cât ºi cei ce-i ascultã adorm în post îndatã
ce pe câmpul de luptã nu se mai gãseºte nici un inamic.
Acelaºi lucru este valabil, în general vorbind, pentru toate doctrinele tradiþionale — pentru cele care þin de înþelepciune ºi de cunoaºterea vieþii, ca ºi pentru cele morale
ºi religioase. Toate limbile ºi literaturile abundã în observaþii generale asupra vieþii, atât privitor la ce este ea, cât
ºi privitor la felul în care omul trebuie sã se comporte în
viaþã; observaþii cunoscute de toatã lumea, pe care fiecare le repetã sau le aude, acordându-le consimþãmântul sãu,
observaþii acceptate ca niºte truisme, al cãror înþeles totuºi cei mai mulþi îl aflã cu adevãrat pentru prima datã abia
atunci când experienþa, de obicei o experienþã dureroasã,
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li-l dezvãluie în realitatea lui. Cât de des se întâmplã ca
omul care suferã datoritã unui necaz sau unei dezamãgiri
neaºteptate sã-ºi aminteascã vreun proverb sau vreo zicalã obiºnuitã, pe care o ºtia de mic, dar al cãrei înþeles, dacã
l-ar fi trãit mereu cu adevãrat aºa cum îl simte acum, l-ar
fi salvat de nenorocire. Fenomenul are, de bunã seamã, ºi
alte explicaþii, în afarã de absenþa dezbaterii; cãci existã
multe adevãruri al cãror înþeles nu poate fi cuprins pe deplin înainte ca propria experienþã sã þi-l fi dezvãluit. Dar
chiar ºi înþelesul acestora ar fi putut fi pãtruns mult mai
adânc, iar lucrurile astfel înþelese s-ar fi întipãrit mult mai
profund în minte, dacã omul ar fi fost obiºnuit sã-i audã
pe cei ce le-au priceput deja argumentând pro ºi contra lor.
Înclinaþia fatalã a oamenilor de a înceta sã mai gândeascã
asupra unui lucru atunci când în legãturã cu el nu mai subzistã nici o îndoialã este cauza a jumãtate din greºelile pe
care ei le fac. Un autor contemporan a descris foarte bine
„somnul adânc al opiniei consacrate“.
Cum aºa? (poate întreba cineva). Este oare absenþa unanimitãþii o condiþie indispensabilã a cunoaºterii veritabile? Este oare necesar ca o parte din omenire sã stãruie în
greºealã, pentru a-i ajuta pe unii sã înþeleagã adevãrul? Înceteazã o opinie de a mai fi adevãratã ºi vie îndatã ce este
unanim admisã? Oare o propoziþie nu este niciodatã complet înþeleasã, iar sensul ei nu este trãit în profunzime dacã
în legãturã cu ea nu subzistã anumite îndoieli? Atunci când
omenirea acceptã în unanimitate un adevãr acesta piere
pentru ea? Pânã acum se credea cã cel mai nobil þel ºi cel
mai bun rezultat al dezvoltãrii inteligenþei ar consta în a-i
face pe oameni sã fie tot mai solidari în a recunoaºte toate
adevãrurile importante; oare inteligenþa trãieºte doar câtã vreme nu ºi-a atins þelul? Pier oare roadele victoriei atunci când
aceasta devine deplinã?
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Nu susþin nicidecum aºa ceva. Pe mãsurã ce oamenii
se desãvârºesc, numãrul doctrinelor ce nu mai sunt puse
în discuþie sau la îndoialã va fi în continuã creºtere: iar buna stare a omenirii aproape cã poate sã fie mãsuratã prin
numãrul ºi importanþa adevãrurilor care au ajuns sã fie mai
presus de orice contestare. Încetarea oricãrei controverse
serioase, într-o chestiune sau alta, este un eveniment ce survine în mod necesar în procesul de consolidare a unei opinii; consolidare pe cât de salutarã în cazul opiniilor corecte,
pe atât de periculoasã ºi de nocivã atunci când opiniile
sunt greºite. Deºi aceastã îngustare treptatã a limitelor diversitãþii de opinii este necesarã în ambele sensuri ale termenului, fiind totodatã inevitabilã ºi indispensabilã, noi
nu suntem totuºi, prin aceasta, obligaþi sã tragem concluzia cã toate consecinþele sale trebuie sã fie binefãcãtoare.
Irosirea unui ajutor atât de important pentru sesizarea inteligentã ºi vie a adevãrului cum este cel oferit de necesitatea de a-l explica oponenþilor sau de a-l apãra în faþa lor,
deºi nu-i suficientã pentru a precumpãni asupra binefacerii unei recunoaºteri universale, nu este nicidecum un neajuns neînsemnat. Atunci când acest avantaj a dispãrut,
mãrturisesc cã aº vrea sã-i vãd pe dascãlii omenirii strãduindu-se sã gãseascã un înlocuitor pentru el, vreun mijloc care
sã facã dificultãþile chestiunii respective sã fie tot atât de prezente în conºtiinþa discipolilor lor ca ºi cum le-ar fi fost impuse de cel mai aprig oponent dornic sã-i converteascã.
Dar în loc sã caute mijloace pentru atingerea acestui
scop, ei le-au pierdut ºi pe cele pe care le aveau. Dialectica socraticã, atât de strãlucit ilustratã în dialogurile lui Platon, era un mijloc de acest fel. Ea era în esenþã o discuþie
criticã a marilor probleme ale filozofiei ºi ale vieþii, condusã cu o pricepere desãvârºitã în scopul de a convinge pe
oricine nu face decât sã adopte locurile comune ale opi-
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niei unanim admise cã nu a înþeles chestiunea, cã încã nu
a conferit un înþeles bine definit doctrinelor pe care le profeseazã; pentru ca, ajungând sã fie conºtient de ignoranþa sa, el sã poatã fi îndreptat pe calea ce duce la obþinerea
unei convingeri trainice, bazatã pe înþelegerea clarã atât
a sensului doctrinelor, cât ºi a dovezilor favorabile lor.
Disputele scolastice din Evul Mediu aveau un scop oarecum asemãnãtor. Ele erau menite sã asigure înþelegerea de
cãtre învãþãcel a propriilor sale opinii ca ºi (printr-o corelaþie necesarã) a opiniilor opuse, putând astfel sã consolideze temeiurile unora ºi sã infirme temeiurile celeilalte.
Disputele scolastice au avut, ce-i drept, deficienþa incurabilã cã premisele de la care porneau aparþineau autoritãþii,
nu raþiunii; iar ca exerciþiu pentru inteligenþã, erau inferioare în toate privinþele puternicei dialectici care a format minþile celor ce li s-a spus Socratici viri; dar spiritul
modern datoreazã amândurora mult mai mult decât este
dispus în general sã recunoascã, iar actualele moduri de educaþie nu cuprind nimic în stare sã înlocuiascã, fie ºi într-o
mãsurã cât de micã, pe una sau pe cealaltã. Un om a cãrui
pregãtire provine în întregime din cãrþi sau de la profesori, chiar dacã scapã de tentaþia copleºitoare de a se mulþumi cu mistificãri, nu este câtuºi de puþin obligat sã asculte
ambele pãrþi; ca urmare, cunoaºterea ambelor pãrþi nu este
nici pe departe un lucru curent, nici mãcar printre gânditori; iar punctul cel mai slab din ceea ce spune cineva în
apãrarea opiniilor sale îl constituie replica datã oponenþilor sãi. În zilele noastre este la modã sã vorbeºti de rãu
logica negativã — aceea care scoate în evidenþã slãbiciunile teoriilor noastre sau greºelile pe care le facem în practicã, fãrã a stabili vreun adevãr pozitiv. Ca rezultat unanim,
o asemenea criticã negativã nu ar însemna, într-adevãr, mare
lucru; dar ca mijloc de a ajunge la cunoºtinþe pozitive sau
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la convingeri demne de acest nume, ea nu este nicidecum
de subestimat; ºi pânã când oamenii nu vor fi din nou antrenaþi sistematic sã o practice, vor exista puþini gânditori
mari ºi un nivel intelectual general scãzut în toate sferele
gândirii cu excepþia matematicii ºi fizicii. În orice alt domeniu o opinie nu meritã titlul de cunoaºtere decât dacã
cel ce o susþine a fost obligat de alþii sau s-a angajat singur sã treacã printr-un proces mental aidoma celui la care
l-ar fi silit o controversã activã cu oponenþii sãi. Cât de
absurd este deci sã refuzi atunci când þi se oferã spontan
un lucru, care, atunci când lipseºte, se vãdeºte a fi pe cât
de necesar, pe atât de anevoie de obþinut. Dacã existã oameni care contestã opiniile unanim admise sau care ar face
asta dacã legea ºi opinia publicã le-ar permite-o, sã le mulþumim pentru aceasta, sã ne deschidem spiritul pentru a-i
asculta ºi sã ne bucurãm cã existã cineva care sã facã pentru noi ceea ce altfel ar trebui, dacã avem vreo consideraþie fie pentru certitudinea, fie pentru vitalitatea convingerilor
noastre, sã facem noi înºine cu mare trudã.
Rãmâne sã mai discutãm despre încã una dintre cauzele
principale care fac ca diversitatea de opinii sã fie avantajoasã ºi care va continua sã acþioneze astfel pânã când omenirea va intra într-un stadiu de dezvoltare intelectualã ce acum
pare sã fie la o depãrtare incalculabilã. Pânã acum am luat
în consideraþie numai douã posibilitãþi: ca opinia unanim
admisã sã fie falsã ºi, prin urmare, o altã opinie sã fie adevãratã; sau ca, în condiþiile în care opinia unanim admisã
este adevãratã, confruntarea cu eroarea opusã sã fie esenþialã pentru înþelegerea clarã ºi trãirea profundã a adevãrului ei. Dar existã un caz mult mai des întâlnit decât oricare
dintre acestea douã: cazul în care doctrinele aflate în conflict nu sunt una adevãratã, iar cealaltã falsã, ci îºi împart
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adevãrul între ele; ºi opinia nonconformistã este necesarã
pentru a furniza restul de adevãr, adevãr din care doctrina unanim admisã întrupeazã numai o parte. Opiniile populare asupra unor chestiuni în care nu se poate decide prin
mãrturia simþurilor sunt adesea corecte, dar ele nu redau
decât rareori sau chiar niciodatã întregul adevãr. Ele reprezintã doar o parte a adevãrului; uneori o parte mai mare,
alteori o parte mai micã, dar exageratã, deformatã ºi desprinsã de adevãrurile care ar trebui sã însoþeascã ºi sã limiteze aceste opinii. Pe de altã parte, opiniile eretice fac
parte în genere din acele adevãruri suprimate ºi neglijate
care rup lanþurile ce le încãtuºau ºi, fie cautã reconcilierea
cu adevãrul cuprins în opinia comunã, fie îl înfruntã ca pe
un adversar, pretinzând cu acelaºi exclusivism cã deþin întregul adevãr. Cazul din urmã a fost pânã acum cel mai
frecvent cãci, în sfera spiritului uman, unilateralitatea a constituit totdeauna regula, în timp ce multilateralitatea doar
excepþia. Ca atare, chiar atunci când are loc o revoluþie în
opinii, în timp ce o parte a adevãrului iese la luminã, o alta
cade de obicei în penumbrã. Chiar progresul, care ar trebui sã adauge noi fragmente de adevãr, de cele mai multe
ori doar înlocuieºte un adevãr parþial ºi incomplet cu altul,
îmbunãtãþirea constând în principal în aceea cã noul fragment de adevãr este mai necesar, mai bine adaptat nevoilor vremii, decât cel pe care îl înlocuieºte. Dat fiind acest
caracter parþial al opiniilor dominante, chiar atunci când
are un fundament corect, orice opinie care întrupeazã mãcar ceva din acea parte a adevãrului pe care opinia comunã o omite trebuie consideratã preþioasã, indiferent câte
erori ºi confuzii s-ar împleti cu adevãrul ei. Cel ce judecã
cumpãtat lucrurile omeneºti nu va fi contrariat de faptul
cã aceia care ne impun sã luãm în consideraþie adevãruri
pe care altminteri le-am ignora ignorã ei înºiºi unele dintre adevãrurile pe care noi le cunoaºtem. El se va gândi,
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mai degrabã, cã, atâta vreme cât adevãrul popular este unilateral, este preferabil ca un adevãr care nu este popular
sã aibã ºi el susþinãtori unilaterali; aceºtia fiind de obicei
cei mai energici ºi cei mai apþi sã constrângã atenþia moleºitã sã se îndrepte cãtre acel fragment de adevãr pe care
ei îl proclamã drept întregul adevãr.
Astfel, în secolul al XVIII-lea, aproape toþi cei instruiþi,
ca ºi aceia dintre cei neinstruiþi care se lãsau conduºi de
cei dintâi, se pierduserã în admiraþie faþã de ceea ce se cheamã „civilizaþie“ ºi faþã de minunãþiile ºtiinþei, literaturii ºi
filozofiei moderne ºi, supraapreciind peste mãsurã deosebirea dintre oamenii epocii moderne ºi cei din vechime,
nutreau convingerea cã diferenþa era în întregime în favoarea lor; cu ce salutarã putere paradoxele lui Rousseau au
explodat ca niºte obuze zdruncinând masa compactã a opiniei unilaterale ºi forþând elementele ei sã se recombine
într-o formã mai adecvatã, în care au fost incluse ºi componente noi. Nu cã opiniile curente ar fi fost, în ansamblu, mai departe de adevãr decât erau cele ale lui Rousseau;
dimpotrivã, ele conþineau mai mult adevãr ºi mult mai puþine erori. Cu toate acestea, în doctrina lui Rousseau erau
cuprinse ºi au fost antrenate odată cu ea în curentul opiniei destul de multe adevãruri de felul celor de care opinia popularã tocmai avea nevoie; ºi ele sunt cele ce au rãmas
sã dãinuie dupã ce curentul a pierdut din impetuozitate.
Virtuþile superioare ale simplitãþii vieþii, efectele opreliºtilor ºi ipocriziilor unei societãþi artificiale, care îl storc de
vlagã ºi îl demoralizeazã pe om, sunt idei care, din vremea în care a scris Rousseau, nu au mai lipsit niciodatã cu
totul din spiritele cultivate; iar în timp ele vor produce efectul cuvenit, chiar dacã acum este încã la fel de multã nevoie sã fie susþinute — ºi sã fie susþinute prin fapte, cãci
cuvintele, pe aceastã temã, aproape cã ºi-au sleit forþa.
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În politicã, apoi, este aproape un loc comun acela cã
un partid al ordinii sau stabilitãþii ºi unul al progresului
sau al reformelor sunt deopotrivã elemente necesare pentru o viaþã politicã sãnãtoasã; pânã când unul sau celãlalt
îºi va fi lãrgit modul de gândire în aºa fel încât sã fie totodatã un partid al ordinii ºi al progresului, ºtiind ºi deosebind ce anume se cuvine a fi pãstrat ºi ce trebuie înlãturat.
Utilitatea fiecãruia din aceste moduri de a gândi se datoreazã neajunsurilor celuilalt; dar, în mare mãsurã, tocmai
opoziþia exercitatã de celãlalt este cea care îl menþine pe
fiecare în limitele raþiunii ºi ale judecãþii sãnãtoase. Câtã
vreme opiniile favorabile democraþiei ºi, respectiv, aristocraþiei, proprietãþii ºi egalitãþii, cooperãrii ºi competiþiei,
plãcerilor ºi abstinenþei, socialitãþii ºi individualitãþii, libertãþii ºi disciplinei, ca ºi toate celelalte antagonisme permanente din viaþa practicã nu sunt exprimate cu aceeaºi
libertate, consolidate ºi apãrate cu acelaºi talent ºi aceeaºi
energie, nu existã nici o ºansã ca ambele elemente sã obþinã ponderea ce li se cuvine, ci cu siguranþã cã un taler
al balanþei va sta mai sus decât celãlalt. Adevãrul, în principalele sfere practice ale vieþii, este în asemenea mãsurã
o chestiune de împãcare a unor lucruri opuse, încât foarte puþini au un spirit îndeajuns de larg ºi de imparþial pentru a putea realiza o îmbinare apropiatã de cea corectã,
lucrul acesta rãmânând atunci sã se realizeze printr-un proces dur de confruntare între combatanþi ce luptã sub stindarde inamice. În fiecare din marile chestiuni deschise,
enumerate aici, dacã din cele douã opinii este una mai îndreptãþitã nu numai sã beneficieze de toleranþã, dar ºi sã
fie încurajatã ºi sprijinitã, aceea este tocmai cea care se întâmplã sã fie, în acel loc ºi moment anume, în minoritate.
Aceasta este opinia care, la momentul respectiv, reprezintã
interesele neglijate, acea laturã a omului aflatã în pericol
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de a obþine mai puþin decât i se cuvine. Sunt conºtient cã,
în Anglia, nu existã intoleranþã în ceea ce priveºte diferenþele de opinie asupra celor mai multe din aceste chestiuni.
Ele sunt invocate aici pentru a arãta, prin exemple numeroase ºi cunoscute de toatã lumea, caracterul universal
al faptului cã numai printr-o diversitate de opinii se menþine, în starea actualã a intelectului uman, ºansa unui
fair-play pentru toate laturile adevãrului. Acolo unde se
gãsesc persoane care fac excepþie de la aparenta unanimitate a oamenilor asupra unui subiect, chiar dacã oamenii
au dreptate, este totdeauna probabil cã disidenþii au de
spus ceva care sã merite sã fie ascultat ºi cã adevãrul va
avea ceva de pierdut prin înãbuºirea opiniilor lor.
„Dar anumite principii unanim admise“, s-ar putea
obiecta, „mai ales dintre cele privitoare la chestiunile cele
mai înalte ºi de importanþã vitalã, sunt mai mult decât niºte semiadevãruri. Moralitatea creºtinã, bunãoarã, constituie întregul adevãr în ceea ce priveºte domeniul respectiv,
ºi, dacã cineva propovãduieºte o moralitate diferitã de
aceasta, greºeºte în întregime.“ Cum acesta este, dintre toate cazurile, cel mai important în practicã, nimic nu poate
fi mai potrivit pentru a supune la probã dictonul general.
Dar înainte de a ne pronunþa asupra a ceea ce este sau nu
este moralitatea creºtinã, ar fi de dorit sã hotãrâm ce se
înþelege prin moralitate creºtinã. Dacã ea este identificatã cu moralitatea cuprinsã în Noul Testament, mã îndoiesc cã cineva care a luat cunoºtinþã de ea din chiar aceastã
carte ar putea presupune cã ea a fost proclamatã sau conceputã ca o doctrinã completã asupra moralei. Evanghelia
face totdeauna referire la o moralitate preexistentã, limitându-se, în preceptele sale, la cazurile particulare în care
moralitatea trebuie corectatã sau înlocuitã de o alta, mai
elevatã ºi mai cuprinzãtoare; în plus, ea vorbeºte în ter-
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meni foarte generali, adesea imposibil de interpretat literal ºi are mai curând caracterul emoþionant al poeziei sau
al elocinþei decât precizia unei legiferãri. Din ea nu s-a putut niciodatã deduce o doctrinã eticã fãrã a o întregi cu
elemente din Vechiul Testament, adicã dintr-un sistem într-adevãr solid elaborat, care însã este sub multe aspecte
barbar ºi a fost destinat exclusiv unui popor barbar. Sfântul Pavel, inamic declarat al acestui mod iudaic de a interpreta doctrina ºi de a completa învãþãtura Dascãlului sãu,
presupune ºi el o moralitate preexistentã, ºi anume aceea
a grecilor ºi romanilor; iar sfatul adresat de el creºtinilor
este în mare mãsurã un mijloc de adaptare la aceasta, mergând chiar pânã la o aparentã aprobare a sclaviei. Ceea
ce se numeºte moralitate creºtinã, dar ar trebui sã se numeascã mai curând moralitate teologicã, nu a fost opera
lui Cristos sau a apostolilor, ci are o origine mult mai târzie, fiind edificat treptat de cãtre biserica catolicã în primele cinci secole; iar modernii ºi protestanþii, fãrã sã fi
adoptat tacit aceastã moralã, au modificat-o mult mai puþin decât ne-am fi putut aºtepta. Într-adevãr, ei s-au mulþumit îndeobºte sã înlãture adãugirile fãcute la ea în Evul
Mediu, fiecare cult punând în locul lui noi adãugiri, potrivite cu propriul specific ºi propriile înclinaþii. Cã omenirea datoreazã enorm acestei moralitãþi ºi primilor ei
propovãduitori este un lucru pe care eu nu-l voi nega niciodatã; în schimb, nu voi pregeta sã afirm cã ea este, în multe puncte importante, incompletã ºi unilateralã ºi cã, dacã
anumite idei ºi sentimente nesancþionate de ea nu ar fi contribuit la formarea modului de viaþã ºi a firii europeanului, starea oamenilor ar fi fost mai rea decât este în prezent.
Aºa-numita moralitate creºtinã are toate trãsãturile caracteristice unei reacþii — ea este, în mare parte, un protest împotriva pãgânãtãþii. Idealul sãu este mai curând negativ

114

DESPRE LIBERTATE

decât pozitiv; mai curând pasiv decât activ; este Inocenþa,
mai curând decât Nobleþea; Abþinerea de la Rãu, mai curând decât Fãptuirea energicã a Binelui; în preceptele sale
(aºa cum bine s-a spus) „sã nu faci“ predominã peste mãsurã în dauna lui „sã faci“. În oroarea sa faþã de senzualitate, ea ºi-a fãcut un idol din ascetism, idol care s-a degradat
treptat, devenind unul al legalitãþii. Ea propune speranþa
de a ajunge în rai ºi frica de iad drept mobiluri exprese ºi
potrivite pentru o viaþã virtuoasã; rãmânând, prin aceasta, mult în urma celor mai strãluciþi gânditori antici ºi fãcând tot ce-i stã în puteri pentru a conferi moralitãþii
umane un caracter esenþialmente egoist, prin aceea cã desparte sentimentul datoriei din fiecare om de interesele semenilor sãi, cu excepþia cazului în care acestuia i se oferã
anumite motive egoiste de a-i consulta. Ea este în esenþã
o doctrinã a supunerii pasive; ea cere oamenilor sã se supunã oricãrei autoritãþi deja constituite; specificând, ce-i
drept, cã autoritatea nu trebuie ascultatã când porunceºte un lucru interzis de religie, dar cerând credinciosului
sã nu-i opunã rezistenþã ºi cu atât mai puþin sã nu se revolte împotriva ei, indiferent ce rãu ne-ar aduce. ªi în timp
ce, în cadrul moralitãþii celor mai bune naþiuni pãgâne,
datoria faþã de stat ocupã chiar un loc exagerat de mare,
în dauna libertãþii îndreptãþite a individului, în etica pur creºtinã acest mare sector al datoriei abia dacã poate fi observat sau recunoscut. În Coran, ºi nu în Noul Testament,
gãsim preceptul cã „Un cârmuitor care numeºte pe cineva într-o funcþie, atunci când în þinuturile sale existã un
altul, mai bine pregãtit pentru aceasta, pãcãtuieºte împotriva lui Dumnezeu ºi a statului“. Puþina recunoaºtere pe
care o dobândeºte totuºi în cadrul moralitãþii moderne
ideea de obligaþie faþã de societate se trage din izvoare greceºti ºi romane, nu din izvoare creºtine; dupã cum, chiar

DESPRE LIBERTATEA GÂNDIRII ŞI A CUVÂNTULUI

115

ºi în moralitatea vieþii personale, tot ce existã în materie de
generozitate, nobleþe, demnitate personalã, ºi chiar de simþ
al onoarei provine din partea pur omeneascã, nu din cea
religioasã, a educaþiei noastre, ºi nu s-ar fi putut niciodatã dezvolta plecând de la o normã eticã în care singura virtute recunoscutã deschis este supunerea.
Departe de mine gândul de a pretinde cã aceste defecte sunt în mod necesar inerente eticii creºtine, indiferent
cum ar putea fi conceputã ea, sau cã multe cerinþe ale unei
doctrine morale complete, pe care ea nu le conþine, nu ar
putea fi împãcate cu ea. ªi mai departe de mine este gândul de a insinua acest lucru în ceea ce priveºte doctrinele
ºi preceptele lui Cristos însuºi. Cred cã nu avem nici o altã
dovadã privind sensul pe care trebuiau sã-l aibã spusele lui
Cristos, conform intenþiilor originare, în afarã de înseºi
aceste spuse; cã ele nu sunt de neîmpãcat cu nimic din ceea
ce ne impune o moralitate cuprinzãtoare; cã tot ce este mai
bun în eticã poate fi fãcut sã încapã în ele, fãrã a forþa limbajul lor mai mult decât au fãcut-o toþi cei care au încercat sã deducã din ele vreun sistem practic de conduitã. Dar
nu este nimic contradictoriu în a crede, odată cu toate acestea, cã ele conþin, ºi cã au fost menite sã conþinã, numai o
parte din adevãr; cã multe componente esenþiale ale celei
mai înalte moralitãþi nu au fost oferite, ºi nici nu a existat
intenþia sã fie oferite, în spusele ce ni s-au transmis ale întemeietorului creºtinismului, ele fiind complet ignorate în
sistemul etic edificat pe baza cuvintelor lui Cristos de cãtre Biserica creºtinã. ªi, aºa stând lucrurile, cred cã este o
mare greºealã a persista în încercarea de a gãsi în doctrina
creºtinã acel cod complet pentru îndrumarea noastrã pe care
autorul sãu intenþiona sã-l statorniceascã ºi sã-l transpunã în viaþã, oferindu-l însã numai parþial. Cred, de asemenea, cã aceastã teorie îngustã tinde sã devinã în practicã
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un mare rãu, sãrãcind mult conþinutul educaþiei ºi instruirii morale pe care atât de multe persoane bine intenþionate se strãduiesc acum sã le promoveze. Mã tem foarte mult
cã prin încercarea de a forma spiritul ºi simþãmintele exclusiv pe un calapod religios ºi prin înlãturarea acelor norme laice (cum le putem numi în lipsa unui termen mai bun)
care pânã acum coexistau cu etica religioasã ºi o completau, absorbind ceva din spiritul ei ºi insuflându-i ceva din
spiritul lor, rezultatul va fi, ºi este deja, un tip uman josnic, abject, servil, care, supunându-se de bine de rãu faþã
de ceea ce el socoate a fi Voinþa Supremã, este incapabil
de a se ridica la ideea Binelui Suprem sau de a o îmbrãþiºa. Cred cã ºi alte etici decât cele ce se pot edifica plecând
exclusiv de la izvoarele creºtine trebuie sã existe alãturi de
etica creºtinã pentru a putea produce regenerarea moralã
a omenirii; ºi cã sistemul creºtin nu face excepþie de la regula care spune cã, atunci când starea în care se aflã spiritul uman nu este una de perfecþiune, interesele adevãrului
cer o diversitate de opinii. Nu este necesar ca, încetând sã
ignore adevãrurile morale necuprinse în creºtinism, oamenii sã ajungã sã ignore pe vreunul din cele cuprinse în el.
Asemenea prejudecatã sau scãpare din vedere, atunci când
apare, este fãrã doar ºi poate un rãu; un rãu însã de care
nu putem spera sã fim totdeauna scutiþi ºi pe care trebuie
sã-l privim ca pe un preþ plãtit pentru un bine de valoare inestimabilã. Împotriva pretenþiei exclusive emise de o
parte din adevãr, de a constitui întregul adevãr, se cuvine
ºi trebuie sã protestãm; ºi dacã, prin reacþie la aceastã pretenþie, protestatarii ar deveni, la rândul lor, nedrepþi, aceastã unilateralitate, la fel ca ºi cealaltã, ar trebui sã fie deplânsã,
dar toleratã. Dacã creºtinii vor sã-i înveþe pe necredincioºi
sã fie drepþi faþã de creºtinism, ei înºiºi trebuie sã fie drepþi
faþã de lipsa de credinþã. Nu ar sluji în nici un fel adevã-
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rului dacã am închide ochii faþã de faptul, cunoscut tuturor celor cât de cât familiarizaþi cu istoria literarã, cã o mare
parte din cea mai nobilã ºi mai valoroasã învãþãturã moralã a fost opera nu numai a unor gânditori ce n-au cunoscut credinþa creºtinã, dar ºi a unora ce o cunoºteau, dar
o respingeau.
Eu nu pretind cã folosirea cea mai neîngrãditã a libertãþii de a exprima toate opiniile posibile va pune capãt tuturor relelor izvorâte din sectarismul religios sau filozofic.
Orice adevãr de care oamenii mãrginiþi sunt profund convinºi va fi, cu siguranþã, afirmat, rãspândit ºi chiar aplicat în multe feluri în acþiunile lor, ca ºi cum n-ar exista
pe lume nici un alt adevãr sau în nici un caz unul care sã
poatã limita sau amenda pe cel dintâi. Eu recunosc cã tendinþa tuturor opiniilor de a deveni opinii sectare nu se vindecã nici prin cea mai liberã dezbatere, ci adesea este chiar
întãritã ºi exacerbatã prin dezbateri, adevãrul care ar fi trebuit sã fie sesizat, dar nu a fost, fiind respins cu atât mai
violent cu cât este proclamat de persoane considerate a
fi oponenþi. Dar nu asupra partizanilor înfocaþi, ci asupra spectatorilor mai calmi ºi mai dezinteresaþi se exercitã influenþa salutarã a acestui conflict de vederi. Cãci rãul
cel mai mare rezidã nu în conflictul violent dintre diferitele pãrþi ale adevãrului, ci în suprimarea pe tãcute a jumãtate din adevãr; atunci când lumea este obligatã sã
asculte ambele pãrþi rãmâne totdeauna o speranþã; dar când
este ascultatã doar una din pãrþi, greºeala se permanentizeazã, devenind prejudecatã, adevãrul însuºi încetând
de a mai avea efectele unui adevãr ºi devenind, prin exagerare, un neadevãr. ªi cum puþine facultãþi mentale sunt
mai rare decât acea facultate criticã de a pãstra o dreaptã cumpãnire între douã laturi ale unui lucru, dintre care
numai una este reprezentatã de apãrãtor, adevãrul nu are
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ºansa de a se impune decât în mãsura în care fiecare parte
a sa, fiecare pãrere care întruchipeazã vreun fragment de
adevãr, nu numai cã îºi gãseºte apãrãtor, dar este ºi apãratã în aºa fel încât sã i se dea ascultare.
Am recunoscut aºadar cã, pentru starea mentalã bunã
a oamenilor (de care depinde buna lor stare sub toate celelalte aspecte), este necesarã libertatea de opinie ºi libertatea exprimãrii opiniilor, în virtutea a patru motive pe
care acum le vom recapitula pe scurt.
În primul rând, dacã o opinie este înãbuºitã, rãmâne posibil ca, pe cât putem noi ºti cu siguranþã, acea opinie sã
fie adevãratã. A nega acest lucru înseamnã a presupune cã
noi înºine suntem infailibili.
În al doilea rând, chiar dacã opinia înãbuºitã ar fi greºitã, ea poate sã conþinã, ºi foarte adesea conþine, un dram
de adevãr; ºi cum opinia generalã sau dominantã într-o
anumitã chestiune reprezintã numai rareori sau chiar niciodatã întregul adevãr, numai prin confruntarea opiniilor
opuse putem avea ºansa de a ajunge la restul adevãrului.
În al treilea rând, chiar dacã opinia unanim admisã ar fi
nu doar adevãratã, ci ar cuprinde întregul adevãr, dacã nu
se permite ca ea sã fie contestatã cu toatã vigoarea ºi seriozitatea, cei mai mulþi dintre aceia care o acceptã o vor împãrtãºi în felul în care sunt împãrtãºite prejudecãþile, cu
prea puþinã înþelegere ºi sensibilitate pentru temeiurile ei
raþionale. ªi nu numai atât.
În al patrulea rând, existã chiar pericolul ca însuºi înþelesul doctrinei sã se piardã ori sã fie sãrãcit, în care caz
ea nu ar mai putea sã-ºi exercite efectul vital asupra caracterului ºi comportãrii oamenilor, devenind o simplã
declaraþie formalã, incapabilã de a aduce vreun folos, dar
ocupând totuºi un loc în câmpul ideilor, ºi împiedicând
formarea unor convingeri adevãrate ºi sincere pe baza raþiunii sau a experienþei personale.
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Înainte de a încheia cu subiectul libertãþii de opinie este
potrivit sã ne oprim o clipã la pãrerea celor ce susþin cã
exprimarea liberã a tuturor opiniilor trebuie permisã, însã
doar cu condiþia ca modul de a le exprima sã fie moderat ºi sã nu depãºeascã limitele unei discuþii corecte. S-ar
putea spune multe privitor la imposibilitatea de a fixa locul exact în care ar trebui trasate presupusele limite; cãci
dacã testul în legãturã cu aceasta ar fi ofensa adusã celor
ale cãror opinii sunt atacate, eu cred cã experienþa stã mãrturie pentru faptul cã ofensa apare ori de câte ori atacul
este rãspicat ºi puternic, ºi cã fiecare oponent care îi încolþeºte în mod viguros ºi cãruia lor le este greu sã-i rãspundã le va apãrea, mai ales dacã are o atitudine hotãrâtã
în chestiunea respectivã, drept un oponent necumpãtat.
Dar toate acestea, deºi sunt consideraþii importante din
punct de vedere practic, se contopesc într-o obiecþie fundamentalã. Neîndoielnic cã maniera de afirmare a unei
opinii, chiar ºi a unei opinii corecte, poate fi extrem de
defectuoasã, meritând, pe bunã dreptate, sã fie dezaprobatã cu toatã asprimea. Dar principalele incorectitudini
de acest fel sunt de aºa naturã încât este de obicei imposibil, dacã cineva nu se dã singur de gol în mod accidental, sã fie învederate ca atare. Cele mai grave dintre ele sunt
argumentarea sofisticã, suprimarea unor fapte sau argumente, prezentarea neveridicã a elementelor cazului respectiv sau a opiniei opuse. Dar toate acestea, chiar produse
într-o formã extremã, se practicã permanent cu absolutã bunã-credinþã, de cãtre persoane care nu sunt considerate, ºi sub multe aspecte nici n-ar merita sã fie considerate,
ignorante sau incompetente, astfel cã este rareori posibil ca, pe temeiuri potrivite, prezentarea neveridicã sã fie
în mod conºtient taxatã drept moral culpabilã; ºi încã ºi
mai puþin ºi-ar putea îngãdui legea sã se amestece când
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e în joc problema incorectitudinii în controverse. Cât priveºte ceea ce îndeobºte este numit discuþie necumpãtatã,
adicã invectiva, sarcasmul, maliþiozitatea ºi celelalte lucruri
similare, denunþarea acestor arme ar merita mai multã simpatie din partea noastrã dacã s-ar propune vreodatã ca ele
sã fie interzise în mod egal ambelor pãrþi. Ea este însã revendicatã numai ca mijloc de a îngrãdi folosirea lor împotriva opiniei dominante; împotriva celei care nu este
dominantã, nu numai cã ele pot fi folosite fãrã a stârni dezaprobarea generalã, dar este probabil cã vor aduce celui
ce le foloseºte laude pentru zelul sãu cinstit ºi indignarea
sa îndreptãþitã. ªi totuºi, daunele ce le poate aduce folosirea lor sunt dintre cele mai mari în cazul când sunt folosite împotriva celor care, comparativ, sunt lipsiþi de
apãrare; iar eventualul câºtig nemeritat pe care l-ar obþine o opinie prin acest mod de afirmare a ei poate sã aparã aproape numai în cazul opiniilor general admise. Cea
mai gravã incorectitudine de acest fel care se poate comite într-o polemicã este stigmatizarea celor ce susþin opinia
contrarã ca fiind rãi ºi imorali. La calomnii de acest fel sunt
deosebit de expuºi cei care susþin o opinie nepopularã,
deoarece ei sunt în general puþini ºi lipsiþi de influenþã, nimeni altcineva decât ei înºiºi nefiind prea interesat sã li se
facã dreptate; prin însãºi natura situaþiei, aceastã armã nu
este accesibilã celor care atacã o opinie dominantã; ei nu
o pot folosi în condiþii de siguranþã pentru ei înºiºi, iar dacã
totuºi ar putea s-o foloseascã, n-ar avea de suferit, prin recul, decât propria lor cauzã. În genere, opiniile contrare
celor larg admise pot obþine oarecare audienþã numai printr-o moderaþie de limbaj bine chibzuitã ºi prin evitarea atentã a oricãrei ofense inutile, atitudine de la care ei cu greu
s-ar putea abate cât de cât fãrã a pierde teren, în timp ce
virulenþa exageratã folositã în apãrarea opiniei dominan-
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te descurajeazã într-adevãr profesarea opiniilor contrare
ºi dãuneazã credibilitãþii celor care o fac. Aºadar, în interesul adevãrului ºi al dreptãþii, este mult mai important
sã fie îngrãditã aceastã folosire a limbajului violent decât cealaltã; ºi, bunãoarã, dacã ar fi necesar sã alegem, nevoia de a descuraja atacurile necumpãnite împotriva lipsei
de credinþã ar fi mult mai mare decât aceea de a descuraja
atacurile de acest fel împotriva religiei. E limpede totuºi cã
nu este de resortul legii ºi al autoritãþilor sã îngrãdeascã nici
una din ele, în timp ce opinia publicã ar trebui ca, în fiecare situaþie particularã, sã-ºi hotãrascã verdictul pe baza împrejurãrilor specifice cazului, înfierând pe toþi aceia care,
indiferent de partea cãruia din argumente s-ar situa, manifestã, prin felul lor de a argumenta, lipsã de sinceritate,
infamie, ipocrizie ori intoleranþã, fãrã însã a deduce aceste defecte din poziþia adoptatã de cel în cauzã, chiar dacã
aceasta este poziþia opusã celei împãrtãºite de cel care judecã; ºi acordând respectul cuvenit fiecãrui om care, indiferent ce opinie ar susþine, are calmul ºi onestitatea de a se
pronunþa corect în privinþa oponenþilor sãi ºi pãrerilor
lor, fãrã a exagera cu nimic în defavoarea lor, fãrã a ascunde nimic din ceea ce pledeazã ori s-ar putea presupune cã
pledeazã în favoarea lor. Aceasta este adevãrata moralitate a dezbaterii publice, ºi dacã ea este adesea încãlcatã,
îmi place totuºi sã cred cã existã mulþi polemiºti care o
respectã în mare mãsurã ºi chiar mai mulþi care aspirã conºtient la ea.

Capitolul III

DESPRE INDIVIDUALITATE,
CA UNUL DINTRE ELEMENTELE
BUNEI STÃRI

Am vorbit pânã aici de motivele care fac imperios necesarã libertatea fiinþei umane de a-ºi forma opinii ºi de
a le exprima fãrã nici o rezervã, precum ºi de urmãrile pãgubitoare pentru natura intelectualã, iar prin aceasta ºi
pentru cea moralã a omului, atunci când aceastã libertate nu este acordatã sau mãcar afirmatã în ciuda tuturor
interdicþiilor. Sã cercetãm acum dacã nu cumva aceleaºi
motive impun ca oamenii sã aibã ºi libertatea de a acþiona conform cu opiniile lor, de a le transpune în viaþã fãrã
nici o opreliºte, fie ea fizicã sau moralã, din partea semenilor lor, atâta timp cât o fac doar pe propriul lor risc.
Aceastã ultimã clauzã este, bineînþeles, indispensabilã. Nimeni nu pretinde cã acþiunile ar trebui sã fie la fel de neîngrãdite ca ºi opiniile. Dimpotrivã, chiar ºi opiniile îºi
pierd imunitatea atunci când împrejurãrile în care sunt
exprimate sunt de aºa naturã încât fac din exprimarea lor
o instigare efectivã la comiterea unor fapte reprobabile.
Opinia cã negustorii de grâne sunt cei care îi înfometeazã pe sãraci sau cã proprietatea privatã este un furt se cuvine sã nu fie stingheritã atunci când circulã doar prin
presã, însã ea poate atrage dupã sine, pe drept cuvânt, o
pedeapsã atunci când este exprimatã oral în faþa unei mulþimi întãrâtate adunate în jurul casei unui negustor de grâne sau când ea este înscrisã pe o pancartã agitatã în vãzul
aceleiaºi mulþimi. Faptele, de orice fel, care, fãrã nici o
îndreptãþire, aduc prejudicii altora, pot fi — ºi în cele mai
importante cazuri acest lucru este absolut necesar — þi-

DESPRE INDIVIDUALITATE

123

nute sub control prin dezaprobare, iar la nevoie chiar prin
intervenþia activã a oamenilor. Libertãþii individului trebuie sã i se punã aici o limitã; el nu trebuie lãsat sã pricinuiascã rãu celorlalþi. Dar dacã el nu-ºi îngãduie sã-i
stinghereascã pe alþii în treburile lor ºi nu face decât sã
acþioneze conform propriilor înclinaþii ºi pãreri în chestiunile care îl privesc doar pe el, atunci aceleaºi temeiuri
care aratã cã este necesarã libertatea opiniilor aratã ºi cã
trebuie sã se permitã individului sã-ºi transpunã nestingherit opiniile în practicã pe propriul sãu risc. Cã oamenii nu sunt infailibili, cã adevãrurile lor sunt, în cea mai
mare parte, doar jumãtãþi de adevãr, cã unitatea de opinii
nu este de dorit — în afara cazului în care rezultã din cea
mai neîngrãditã ºi mai deplinã comparare a opiniilor opuse —, iar diversitatea nu este ceva rãu, ci este un bine, pânã
când oamenii vor fi capabili, într-o mãsurã mult mai mare
decât sunt azi, sã recunoascã toate laturile adevãrului, toate acestea sunt principii aplicabile în aceeaºi mãsurã felului în care acþioneazã oamenii, ca ºi opiniilor lor. Dupã cum
este util sã existe opinii diferite câtã vreme oamenii sunt imperfecþi, este necesar sã existe ºi experienþe diferite privitoare la modul de a trãi; sã se lase libertate deplinã de manifestare
diferitelor caractere omeneºti, câtã vreme aceasta nu prejudiciazã pe alþii; iar virtuþile diferitelor moduri de a trãi
trebuie dovedite practic ori de câte ori cineva gãseºte potrivit sã le încerce. Pe scurt, este de dorit ca în chestiunile care nu privesc în primul rând pe alþii individualitatea
sã se poatã afirma. Acolo unde nu caracterul propriu al
individului, ci tradiþiile ºi obiceiurile altor oameni sunt
cele care cãlãuzesc comportarea, lipseºte unul dintre principalele ingrediente ale fericirii umane, ºi anume chiar ingredientul de cãpetenie al progresului individual ºi social.
În susþinerea acestui principiu, cea mai mare dificultate care trebuie înfruntatã nu stã în alegerea mijloacelor
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pentru atingerea unui scop recunoscut, ci în indiferenþa
oamenilor, în genere, faþã de însuºi scopul în cauzã. Dacã
oamenii s-ar pãtrunde de ideea cã libera dezvoltare a individualitãþii este unul dintre primele lucruri esenþiale
pentru buna stare, cã ea este nu numai un element la fel
de important ca tot ceea ce se leagã de noþiunile de civilizaþie, educaþie sau culturã, ci este chiar parte indispensabilã ºi condiþie a tuturor acestora, atunci n-ar mai exista
nici un pericol ca libertatea sã fie subapreciatã, iar trasarea
graniþelor între ea ºi controlul social n-ar mai ridica nici o
dificultate deosebitã. Rãul vine însã din faptul cã spontaneitatea individualã abia dacã este recunoscutã de gândirea comunã ca având o valoare în sine sau ca un lucru ce
s-ar cuveni ca atare sã fie preþuit. Cei mai mulþi, fiind mulþumiþi de modul actual de a fi al omenirii (cãci tocmai ei
sunt cei care o fac sã fie astfel), nu pot înþelege de ce acel
mod nu ar fi la fel de bun pentru toatã lumea; mai mult,
în idealul majoritãþii reformatorilor societãþii ºi ai moralei
spontaneitatea nu ocupã nici un loc, fiind privitã mai curând cu neîncredere, ca o piedicã, aducãtoare de necazuri
ºi, eventual, împotriviri în calea acceptãrii unanime a ceea
ce aceºti reformatori considerã ei înºiºi a fi binele suprem
al omenirii. Puþini oameni, din afara Germaniei, înþeleg mãcar sensul unei doctrine din care Wilhelm von Humboldt,
eminentul savant ºi, nu mai puþin, politician, a alcãtuit substanþa unui tratat — doctrina conform cãreia „þelul omului, ceea ce îi este prescris de porunca eternã, nestrãmutatã
a raþiunii ºi nu sugerat de dorinþe vagi ºi trecãtoare, este
dezvoltarea cea mai înaltã ºi mai armonioasã a puterilor
sale cãtre un întreg complet ºi coerent“; cã, prin urmare,
obiectul „cãtre care fiecare fiinþã omeneascã trebuie sã-ºi
îndrepte neîncetat eforturile ºi pe care trebuie sã-l aibã
permanent în vedere mai ales cei ce intenþioneazã sã-i influenþeze pe semenii lor este individualitatea forþei ºi a
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dezvoltãrii“; ºi cã, pentru aceasta, existã douã cerinþe, „libertatea ºi varietatea situaþiilor“; ºi cã din reunirea acestora iau naºtere „vigoarea individualã ºi diversitatea multiplã“
care laolaltã alcãtuiesc „originalitatea“1.
Cu toate acestea, oricât de puþin ar fi oamenii obiºnuiþi
cu o doctrinã ca aceea a baronului von Humboldt ºi oricât de surprinzãtor li s-ar pãrea cã se atribuie individualitãþii o valoare atât de mare, trebuie totuºi sã ne gândim
cã s-ar putea ca întreaga chestiune sã fie doar una de grad.
Nimeni nu considerã cã cea mai bunã comportare ar fi cea
în care oamenii n-ar face nimic altceva decât sã se imite
unii pe alþii. Nimeni n-ar susþine cã oamenii nu trebuie sã-ºi
punã deloc amprenta judecãþii proprii ºi a caracterului lor
individual asupra felului de a trãi sau a comportãrii lor
în chestiunile care îi privesc. Pe de altã parte, ar fi absurd
sã pretinzi ca oamenii sã trãiascã ca ºi cum înaintea venirii lor pe lume nimeni n-ar fi ºtiut nimic; ca ºi cum pânã
acum experienþa nu ar fi fãcut nimic pentru a arãta cã un
fel de a trãi sau de a se comporta este preferabil altuia. Nimeni nu neagã cã oamenii trebuie sã fie învãþaþi ºi pregãtiþi în tinereþe în aºa fel încât sã poatã cunoaºte ºi beneficia
de rezultatele bine stabilite ale experienþei umane. Este
însã privilegiul ºi condiþia specificã fiinþei umane ca, odată
ajunsã la maturitatea facultãþilor sale, sã foloseascã ºi sã
interpreteze experienþa în felul sãu propriu. Este la latitudinea ei sã gãseascã acea parte a experienþei acumulate
care este aplicabilã în mod adecvat împrejurãrilor ºi propriului sãu caracter. Tradiþiile ºi obiceiurile altor oameni
sunt, într-o anumitã mãsurã, dovada a ceea ce experienþa
i-a învãþat pe ei; o dovadã prezumtivã, care, ca atare, trebuie privitã cu respect: dar, în primul rând, experienþa
1

Sfera ºi îndatoririle cârmuirii, din originalul german al baronului Wilhelm von Humboldt, pp. 11—13.
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lor poate sã fie prea restrânsã; sau poate cã ei nu au interpretat-o corect. În al doilea rând, interpretarea datã de
ei experienþei poate fi corectã, dar nepotrivitã pentru cel
în cauzã. Obiceiurile sunt destinate unor împrejurãri
obiºnuite ºi unor caractere obiºnuite; în timp ce împrejurãrile sau caracterul celui în cauzã pot sã fie neobiºnuite. În al treilea rând, chiar dacã obiceiurile ar fi obiceiuri
bune ºi totodatã potrivite lui, totuºi simpla conformare faþã
de obiceiuri, pentru cã sunt obiceiuri, nu educã ºi nici nu
dezvoltã la el vreuna din calitãþile care constituie zestrea
caracteristicã unei fiinþe umane. Facultãþile specifice omului — percepþia, judecata, puterea de discernãmânt, activitatea mentalã ºi chiar preferinþele morale — se exerseazã
numai prin actul alegerii. Or, cel care face totul pentru cã
aºa e obiceiul nu face nici o alegere. El nu câºtigã deloc experienþã în a discerne sau a dori ce este mai bun. Facultãþile mintale ºi morale, întocmai ca ºi forþa muscularã, se
dezvoltã numai dacã sunt folosite. Or, facultãþile unui om
nu sunt deloc exersate atunci când el face un lucru numai
pentru cã ºi alþii fac la fel, cum nu sunt nici atunci când
crede un lucru numai pentru cã ºi alþii cred la fel. Dacã
temeiurile unei opinii nu sunt concludente în faþa propriei
puteri de judecatã a unei persoane, atunci prin adoptarea
respectivei opinii puterea sa de judecatã nu va fi revigoratã, ci probabil slãbitã; iar dacã motivele ce o împing la
un anumit act nu sunt în acord cu propriile sale sentimente ºi cu propriul sãu caracter (presupunând cã sentimentele sau drepturile altora nu sunt afectate), atunci sentimentele
sale vor deveni prin aceasta mai inerte ºi mai amorþite, în
loc sã devinã mai active ºi mai energice.
Cel care lasã ca lumea sau partea sa de lume sã aleagã
pentru el planurile sale în viaþã nu are nevoie de nici o
altã facultate decât cea proprie maimuþelor, imitaþia. Cel
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care însã îºi alege singur planurile foloseºte toate facultãþile sale. El trebuie sã-ºi foloseascã spiritul de observaþie
pentru a vedea, raþionamentul ºi judecata pentru a prevedea, capacitatea de acþiune pentru a aduna materialul necesar deciziei, discernãmântul pentru a lua hotãrâri, iar
odată ce s-a hotãrât, fermitatea ºi autocontrolul pentru
a-ºi respecta hotãrârea luatã. El face apel la aceste calitãþi
ºi le exerseazã exact în mãsura în care conduita sa este determinatã de propria judecatã ºi de propriile simþãminte.
Este posibil ca ºi fãrã toate acestea el sã fie cãlãuzit pe o
cale dreaptã ºi sã fie ferit de cea dãunãtoare. Dar în acest
caz, în comparaþie cu celãlalt, care va fi valoarea sa ca fiinþã umanã? Este într-adevãr important nu numai ce fac
oamenii, ci ºi ce fel de oameni sunt cei care fac acele lucruri. Dintre operele omului a cãror perfecþionare ºi înfrumuseþare constituie o bunã folosire a vieþii umane, prima,
ca importanþã, este, cu siguranþã, omul însuºi. Presupunând cã s-ar putea ca grânele sã fie cultivate, casele sã fie
construite, bãtãliile sã fie purtate, cauzele sã fie judecate,
ba chiar bisericile sã fie ridicate ºi rugãciunile sã fie spuse de niºte maºini — de automate cu înfãþiºare omeneascã — ar fi o pierdere considerabilã sã schimbi pe aceste
automate pânã ºi bãrbaþii ºi femeile care populeazã acum
pãrþile mai puþin civilizate ale lumii, deºi, cu siguranþã, ei
nu sunt decât specimene precare a ceea ce natura poate sã
producã ºi va ºi produce. Natura umanã nu este o maºinã care sã fie construitã dupã un model ºi pusã sã facã exact
lucrul care i-a fost prescris, ci un arbore ce trebuie sã creascã ºi sã se dezvolte sub toate aspectele, conform tendinþei
forþelor lãuntrice care fac din el un lucru viu.
Se va admite probabil cã este de dorit ca oamenii sã-ºi
exerseze intelectul ºi cã o urmare inteligentã a obiceiurilor, iar uneori chiar ºi o abatere inteligentã de la ele, este
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mai bunã decât o adeziune mecanicã simplã ºi oarbã faþã
de ele. Într-o anumitã mãsurã se admite cã felul cum gândim trebuie sã fie felul nostru propriu; dar nu existã ºi o
disponibilitate asemãnãtoare pentru a admite cã dorinþele
ºi impulsurile trebuie, ºi ele, sã fie ale noastre proprii; ºi
nici cã a poseda impulsuri proprii, puternice, este orice altceva, numai un pericol ºi o capcanã nu. ªi totuºi, dorinþele ºi impulsurile fac parte dintr-o fiinþã umanã desãvârºitã
întocmai ca ºi credinþele ºi reþinerile; iar impulsurile puternice sunt periculoase numai când nu sunt menþinute într-un echilibru potrivit, când un grup de þeluri ºi înclinaþii
se dezvoltã puternic, în timp ce altele, care ar trebui sã
coexiste cu ele, rãmân slabe ºi inactive. Nu pentru cã dorinþele oamenilor sunt puternice acþioneazã ei în mod greºit, ci pentru cã nu au destulã conºtiinþã. Nu existã nici
o legãturã naturalã între existenþa unor impulsuri puternice ºi lipsa de conºtiinþã. Legãtura naturalã este cea opusã.
A spune cã dorinþele ºi simþãmintele cuiva sunt mai puternice ºi mai variate decât ale altcuiva nu înseamnã decât
a spune cã cel dintâi are mai mult material caracteristic naturii umane ºi, ca atare, este capabil, poate, de a face mai
mult rãu, dar, cu siguranþã, ºi de a face mai mult bine. „Impulsuri puternice“ nu constituie decât un alt nume pentru energie. Energia poate fi folositã ºi în scopuri rele, dar
o fire energicã poate face totdeauna mai mult bine decât
una indolentã ºi apaticã. Cei care au cele mai puternice
simþãminte naturale sunt totdeauna cei la care se pot obþine cele mai puternice simþãminte cultivate. Aceleaºi puternice disponibilitãþi care fac vii ºi energice impulsurile
personale sunt ºi izvorul din care iau naºtere cea mai pãtimaºã dragoste aspirând cãtre virtute ºi cel mai strict autocontrol. Tocmai prin cultivarea acestor calitãþi societatea
îºi îndeplineºte îndatoririle ºi, totodatã, îºi apãrã intere-
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sele, iar nu respingând acel material din care sunt croiþi eroii,
pentru cã nu ºtie cum sã-i producã. Despre un om ale cãrui dorinþe ºi impulsuri sunt cu adevãrat ale sale, fiind o
expresie a propriei sale firi, aºa cum a dezvoltat-o ºi modificat-o propria sa culturã, se spune cã are caracter. Un
om ale cãrui dorinþe ºi impulsuri nu îi aparþin lui însuºi
nu are caracter, aºa cum nu are caracter un motor cu aburi.
Iar dacã, pe lângã faptul cã impulsurile respective îi aparþin lui însuºi, ele sunt ºi puternice ºi aflate sub cârmuirea
unei voinþe puternice, atunci el are un caracter puternic.
Oricine crede cã individualitatea dorinþelor ºi a impulsurilor n-ar trebui încurajatã sã se manifeste trebuie sã susþinã cã societatea nu are nevoie de firi puternice, cã nu are
de câºtigat dacã mulþi din membrii ei au caracter ºi cã o
medie generalã înaltã a energiei nu este de dorit.
În anumite stadii timpurii ale societãþii, aceste forþe puteau fi, ºi erau, mult deasupra puterii de care dispunea societatea pentru a le disciplina ºi controla. A existat o vreme
când elementul de spontaneitate ºi individualitate era în
exces, iar elementul social avea de dus o luptã grea cu el.
Dificultatea, pe atunci, era de a determina oameni cu trupuri sau minþi puternice sã dea ascultare oricãror reguli
care le cereau sã-ºi controleze impulsurile. Pentru a învinge aceastã dificultate, legea ºi disciplina ºi-au impus puterea asupra omului în întregul sãu — ca Papa, atunci când
lupta cu împãraþii — pretinzând sã controleze întreaga sa
viaþã pentru a-i putea controla caracterul, pe care societatea nu gãsise alte mijloace îndestulãtoare de a-l zãgãzui.
Dar în prezent societatea a ajuns mult mai puternicã decât
individualitatea, iar pericolul care ameninþã natura umanã
nu este excesul, ci lipsa preferinþelor ºi impulsurilor personale. Lucrurile s-au schimbat astãzi mult faþã de vremurile când patimile celor puternici prin poziþie sau prin
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înzestrare individualã se aflau într-o stare de continuã rãzvrãtire împotriva legilor ºi poruncilor, fiind necesar ca ele
sã fie încãtuºate astfel ca cei aflaþi în câmpul acþiunii lor
sã se poatã cât de cât bucura de siguranþã. În zilele noastre, de la cea mai înaltã clasã socialã pânã la cea mai de
jos, fiecare trãieºte sub ochiul unei cenzuri ostile ºi temute. Nu numai în ceea ce îi priveºte pe ceilalþi, ci ºi în ce îi
priveºte pe ei înºiºi, nici individul, nici familia nu se întreabã: ce prefer eu? sau, ce s-ar potrivi caracterului ºi dispoziþiei mele? sau, cum anume s-ar putea ca tot ce este mai bun
ºi mai elevat în mine sã se bucure de fair-play, dându-i-se
posibilitatea sã creascã ºi sã prospere? Ci se întreabã: ce
se potriveºte poziþiei mele? ce fac de obicei persoanele
aflate în poziþia mea ºi având o situaþie materialã ca a mea?
sau (chiar mai rãu): ce fac de obicei persoanele cu o poziþie ºi o stare materialã superioare celor de care mã bucur
eu? Nu vreau sã spun cã ei aleg ceea ce se conformeazã obiceiurilor, preferându-le pe acestea unei comportãri potrivite cu propriile lor înclinaþii. Ci cã, pur ºi simplu, nu au
înclinaþii decât pentru ceea ce e conform cu obiceiurile. Prin
aceasta spiritul însuºi este subjugat: chiar ºi atunci când fac
ceva cu plãcere, primul lucru la care se gândesc este sã
se conformeze; le place ceea ce place la toatã lumea; îºi
exercitã capacitatea de a alege numai acolo unde acest lucru se face de obicei: se feresc ca de o nelegiuire de orice
particularitãþi în ce priveºte gustul, de orice excentricitãþi în comportare; pânã când, tot ferindu-se sã dea curs
propriei lor firi, ajung sã nici nu mai aibã vreuna; capacitãþile lor omeneºti se ofilesc ºi se atrofiazã: ei devin incapabili de a dori ceva cu putere sau de a avea vreo plãcere
înnãscutã ºi ajung în genere sã fie lipsiþi de opinii sau simþãminte crescute din inimã, ale lor proprii. Este oare de
dorit aºa ceva pentru natura umanã?
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Conform teoriei calviniste, este. Ea susþine cã pãcatul
de cãpetenie al omului este cã face lucrurile dupã capul
lui. Tot binele de care este capabilã omenirea stã în supunere. N-ai de ales; aºa trebuie sã faci ºi nicidecum altfel:
„tot ce nu este o datorie este un pãcat“. Firea omului este
funciarmente coruptã, nimeni nu se poate mântui pânã când
nu ucide aceastã fire omeneascã din sine însuºi. Pentru cel
ce susþine aceastã teorie asupra vieþii, nimicirea oricãrei facultãþi, capacitãþi sau disponibilitãþi umane nu constituie
ceva rãu: omul n-are nevoie de nici o capacitate, în afarã
de aceea de a se supune în întregime voinþei lui Dumnezeu; iar dacã îºi foloseºte vreuna din facultãþi pentru orice alt scop decât acela de a face mai eficientã presupusa
voinþã divinã, este mai bine sã nu aibã aceste facultãþi. Aceasta este teoria calvinismului; teorie susþinutã, într-o formã îndulcitã, de mulþi care nu se considerã calviniºti, îndulcirea
constând în faptul cã se dã o interpretare mai puþin asceticã presupusei voinþe divine; se susþine cã este chiar voinþa
Lui ca oamenii sã-ºi satisfacã unele din înclinaþii, bineînþeles, nu în forma preferatã de ei înºiºi, ci pe calea supunerii, adicã pe o cale prescrisã lor de cãtre autoritate; ºi,
ca atare, prin natura lucrurilor, una ºi aceeaºi pentru toþi.
Într-o asemenea formã insidioasã, existã astãzi o puternicã tendinþã cãtre aceastã teorie obtuzã asupra vieþii ºi cãtre tipul de om meschin ºi mãrginit pe care ea îl ocroteºte.
Neîndoielnic, mulþi cred sincer cã fiinþele omeneºti þinute astfel ca într-o menghinã, chircite, sunt aºa cum a hotãrât Ziditorul lor sã fie; tot aºa cum mulþi cred cã arborii
sunt mult mai frumoºi atunci când sunt tunºi într-o formã rotundã sau în forma unor animale decât atunci când
sunt lãsaþi aºa cum i-a fãcut natura. Dar dacã face parte
din religie credinþa cã omul a fost creat de o Fiinþã bunã,
atunci este mai potrivit cu convingerea aceasta sã crezi
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cã aceastã Fiinþã a dãruit toate facultãþile omeneºti cu scopul de a fi cultivate ºi manifestate, nu smulse din rãdãcini
ºi distruse, ºi cã este încântatã de orice apropiere a creaturilor sale de concepþia idealã întrupatã în ele, de orice
creºtere a capacitãþii lor de a înþelege, a acþiona sau a se
bucura. Existã un tip de desãvârºire umanã diferit de cel
calvinist: o viziune asupra umanitãþii ca având o naturã
ce i-a fost hãrãzitã în alte scopuri decât doar acela de a se
lepãda de ea. „Autoafirmarea pãgânã“ este un element al valorii umane, la fel ca ºi „autogenerarea creºtinã“1. Existã
un ideal elin de autodezvoltare cu care idealul platonician
ºi creºtin al stãpânirii de sine se împleteºte, dar pe care nu
îl înlãturã. Poate cã este mai bine sã fii un John Knox decât un Alcibiade, dar mai bine decât oricare din aceºti doi
este sã fii un Pericle; cãci unui Pericle, dacã am avea vreunul în zilele noastre, nu i-ar lipsi vreuna din calitãþile ce
i-au aparþinut lui John Knox.
Nu reducând la uniformitate tot ceea ce este individualitate în ele însele, ci cultivând ºi stimulând aceastã individualitate, în limitele impuse de drepturile ºi interesele
celorlalþi, vor deveni fiinþele umane un nobil ºi frumos
obiect de contemplare; ºi cum operele împãrtãºesc caracterul celor ce le fac, prin acelaºi proces viaþa omeneascã
va deveni ºi ea bogatã, diversã ºi animatã, furnizând mai
multã hranã gândurilor înalte ºi simþãmintelor elevate, întãrind legãtura fiecãrui individ cu specia sa, prin aceea cã
face specia infinit mai demnã ca individul sã-i aparþinã.
Pe mãsura dezvoltãrii individualitãþii sale, fiecare devine
mai valoros pentru sine însuºi ºi prin aceasta poate fi mai
valoros ºi pentru ceilalþi. Existã o mai mare plenitudine
în viaþa proprie, ºi acolo unde se aflã mai multã viaþã în ele1

Eseurile lui Sterling.
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mentele componente existã mai multã viaþã ºi în masa pe
care ele o formeazã. Atâta constrângere câtã este necesarã pentru a împiedica pe reprezentanþii mai puternici ai
naturii umane sã violeze drepturile celorlalþi nu poate lipsi;
dar pentru acest lucru existã o mare compensaþie, chiar din
punctul de vedere al dezvoltãrii omului. Mijloacele de dezvoltare pe care individul le pierde prin faptul cã este împiedicat sã-ºi satisfacã înclinaþiile de a vãtãma pe alþii se
obþin, în principal, pe seama dezvoltãrii altor oameni. ªi chiar
pentru cel în cauzã existã un echivalent deplin în mai buna
dezvoltare a componentei sociale a naturii sale, devenitã
posibilã prin îngrãdirea pusã componentei sale egoiste. Supunerea în faþa regulilor stricte ale justiþiei în folosul celorlalþi dezvoltã acele simþãminte ºi capacitãþi care au ca
obiect binele altora. În schimb, îngrãdirea în chestiuni ce
nu afecteazã binele lor, în virtutea simplului fapt cã lor nu
le plac anumite lucruri, nu contribuie la dezvoltarea a nimic valoros, în afara acelei forþe de caracter care se poate
manifesta în a opune rezistenþã constrângerilor. Supunerea faþã de aceastã îngrãdire anemiazã firea umanã ºi o face
mai obtuzã. Pentru a da ce se cuvine naturii fiecãruia, este
esenþial ca unor oameni diferiþi sã li se permitã sã ducã vieþi
diferite. În mãsura în care aceastã libertate a fost folositã
într-o epocã, acea epocã a devenit demnã de atenþia posteritãþii. Nici chiar despotismul nu ajunge la cele mai rele urmãri ale sale, dacã sub domnia sa existã individualitãþi; ºi
orice forþã care striveºte individualitatea este o formã de
despotism, indiferent cum s-ar numi ºi indiferent dacã susþine cã înfãptuieºte voinþa lui Dumnezeu sau poruncile
oamenilor.
Acum, dupã ce am spus cã individualitatea ºi dezvoltarea constituie unul ºi acelaºi lucru ºi cã numai cultivarea individualitãþii produce sau ar putea produce fiinþe
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omeneºti evoluate, aº putea sã-mi închei aici argumentarea: cãci ce s-ar putea spune mai mult sau mai bine despre
un mod de a fi al raporturilor dintre oameni decât cã aduce
fiinþele umane însele mai aproape de nivelul cel mai înalt
la care ele pot ajunge? Sau ce se poate spune mai rãu despre o piedicã pusã în calea binelui decât cã ea nu îngãduie
acest lucru? Neîndoielnic însã cã aceste consideraþii nu vor
fi de ajuns pentru a-i convinge pe aceia care trebuie în primul rând convinºi; încât este necesar sã mai arãtãm cã aceste fiinþe omeneºti evoluate sunt de folos celor neevoluate —
sã arãtãm celor ce nu doresc libertatea ºi nu ar profita de
pe urma ei cã ar putea fi rãsplãtiþi în mod clar pentru cã
îngãduie altor oameni sã o foloseascã fãrã nici o opreliºte.
În primul rând deci aº sugera cã ei ar putea învãþa ceva
de la aceºtia. Nimeni nu va nega cã originalitatea este un
element valoros în viaþa omului. Este întotdeauna nevoie de oameni care nu numai sã descopere adevãruri noi ºi
sã semnaleze când ceea ce a reprezentat cândva adevãrul
nu mai este adevãrat, dar ºi sã iniþieze practici noi, sã ofere exemplul unor comportãri mai înþelepte, al unor gusturi mai bune ºi al unor simþãminte superioare. Acest lucru
nu poate fi tãgãduit de nimeni, decât poate de cei care cred
cã lumea a atins deja perfecþiunea în toate obiceiurile ºi
practicile sale. Este adevãrat cã aceastã binefacere nu o poate aduce oricine: în comparaþie cu întreaga omenire, puþini sunt cei ale cãror experimente, dacã ar fi adoptate de
alþii, ar putea sã constituie o îmbunãtãþire a practicilor statornicite. Dar aceastã minoritate este sarea pãmântului; fãrã
ei viaþa omului ar deveni o baltã stãtutã. Nu numai cã ei aduc
pe lume lucruri bune care mai înainte nu existau; dar ei sunt
ºi cei care menþin vii lucrurile deja existente. Dacã n-ar mai
fi de fãcut nimic nou, oare intelectul uman ar înceta sã mai
fie necesar? Ar fi oare acesta un motiv pentru care cei care
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fac tot lucrurile cele vechi sã uite de ce le fac, comportându-se ca niºte dobitoace, în loc sã se comporte ca fiinþele
omeneºti? Existã, în cele mai evoluate credinþe ºi practici,
o foarte puternicã tendinþã de a degenera, transformându-se în ceva mecanic; ºi dacã n-ar exista un ºir de oameni
a cãror originalitate mereu renãscutã sã împiedice transformarea tradiþiei în singurul temei al acestor credinþe ºi
practici, asemenea lucruri moarte n-ar putea rezista nici
celei mai slabe lovituri din partea a ceva cu adevãrat viu,
ºi atunci n-ar mai putea exista nici un motiv ca civilizaþia
sã nu piarã, aºa cum s-a întâmplat în Imperiul Bizantin. E
adevãrat, oamenii de geniu sunt, ºi vor fi probabil mereu,
doar o micã minoritate; dar pentru a avea aceastã minoritate trebuie sã pãstrãm solul din care ei rãsar. Un geniu poate
respira liber numai într-o atmosferã de libertate. Oamenii
de geniu sunt, ex vi termini*, în mai mare mãsurã ca alþii, niºte individualitãþi — mai puþin capabili, prin urmare, sã se adapteze, fãrã constrângeri vãtãmãtoare, vreunuia
din puþinele tipare pe care societatea le oferã pentru a-i
scuti pe membrii sãi de dificultatea de a-ºi modela singuri caracterul. Dacã din timiditate ei consimt sã fie înghesuiþi cu forþa într-unul din aceste tipare, lãsând sã se
atrofieze toatã acea parte din fiinþa lor ce nu se poate manifesta sub constrângere, societatea nu va beneficia decât
prea puþin de geniul lor. Iar dacã au un caracter puternic
ºi îºi rup cãtuºele, ei devin pentru societatea care nu a reuºit sã-i reducã la tiparul locului comun un reper ce trebuie indicat odată cu avertismentele exprimate prin vorbe
ca „nesãbuit“, „excentric“ ºi altele asemãnãtoare; ca ºi cum
s-ar cuveni sã fie deplâns faptul cã Niagara nu curge liniºtitã între malurile sale ca apele unui canal olandez.
* Prin definiþie (în lb. latinã, în original). (N.t.)
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Astfel cã eu insist ºi accentuez asupra importanþei geniului ºi a necesitãþii de a i se îngãdui sã se desfãºoare liber
atât în sfera gândirii, cât ºi în practicã, fiind perfect conºtient
cã teoretic nimeni nu va contesta aceastã poziþie, dar ºtiind la fel de bine cã, în realitate, aproape toatã lumea este
complet nepãsãtoare faþã de ea. Lumea considerã cã geniul este un lucru foarte frumos când îl face pe om capabil sã scrie un poem tulburãtor sau sã picteze un tablou.
Dar în adevãratul sens al cuvântului, acela de originalitate în gândire ºi acþiune, deºi nimeni nu spune cã n-ar fi un
lucru demn de admiraþie, aproape toþi, în sinea lor, considerã cã se pot descurca foarte bine fãrã el. Din nefericire, acest lucru este prea firesc pentru a mai stârni uimire.
Originalitatea este tocmai lucrul al cãrui folos minþile neoriginale nu-l pot sesiza. Ei nu-ºi dau seama la ce le-ar putea el servi; ºi nici n-au cum sã-ºi dea seama, cãci atunci
n-ar mai putea fi vorba de originalitate. Primul serviciu
pe care trebuie ca originalitatea sã li-l facã este sã le deschidã ochii; odată fãcut acest lucru pânã la capãt, ar avea
o ºansã de a deveni ei înºiºi originali. Pânã atunci, invitându-i sã ia aminte cã nici un lucru nu s-a fãcut vreodatã fãrã
ca sã-l fi fãcut cineva primul ºi cã tot ce este bun este rod
al originalitãþii, sã le cerem doar sã fie îndeajuns de modeºti pentru a admite cã au mai rãmas lucruri de fãcut care
necesitã originalitate ºi sã-i încredinþãm cã au cu atât mai
mult nevoie de originalitate, cu cât sunt mai puþin conºtienþi de lipsa ei.
Adevãrul adevãrat este cã, indiferent ce omagiu s-ar
pretinde cã se acordã, sau chiar s-ar acorda, superioritãþii spirituale, tendinþa generalã de evoluþie a lucrurilor în
întreaga lume face din mediocritate puterea dominantã în
rândurile oamenilor. În istoria veche, în Evul Mediu ºi,
într-un grad tot mai mic, în timpul lungii treceri de la fe-
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udalitate la epoca actualã, individul a fost prin el însuºi
o forþã ºi dacã avea fie mari talente, fie o înaltã poziþie
socialã, era o forþã considerabilã. Astãzi indivizii sunt
pierduþi în mulþime. În politicã este aproape o banalitate sã spui cã actualmente lumea este condusã de opinia
publicã. Singura putere demnã de acest nume este aceea
a maselor, precum ºi a guvernelor atunci când se fac instrumentul tendinþelor ºi instinctelor maselor. Acest lucru este adevãrat atât în ce priveºte relaþiile morale ºi
sociale din viaþa personalã, cât ºi în sfera vieþii publice.
Cei ale cãror opinii conteazã drept opinie publicã nu alcãtuiesc totdeauna acelaºi gen de public: în America ei
reprezintã întreaga populaþie albã; în Anglia, mai ales clasa de mijloc. Dar ei constituie totdeauna o masã, adicã mediocritate colectivã. ªi ceea ce reprezintã o noutate ºi mai
mare, masele nu-ºi împrumutã acum opiniile de la demnitarii Bisericii sau ai statului, de la lideri oficiali sau din
cãrþi. Oameni care sunt în mare mãsurã la fel ca ºi ei gândesc în locul lor, adresându-se lor sau vorbind în numele
lor fãrã nici o pregãtire, prin ziare. Nu deplâng toate aceste lucruri. Nu susþin cã ar exista ceva mai bun care s-ar potrivi — ca regulã generalã — cu actuala stare neevoluatã a
spiritului uman. Dar aceasta nu împiedicã cârmuirea mediocritãþilor sã fie o cârmuire mediocrã. Nici o cârmuire
realizatã prin democraþie sau prin mijlocirea unei numeroase aristocraþii nu a reuºit sau nu putea reuºi, nici în actele sale politice, nici în opiniile, calitãþile sau în turnura
spiritualã pe care le încurajeazã, sã se ridice deasupra mediocritãþii, cu excepþia cazului în care Mulþimea suveranã s-a lãsat singurã cãlãuzitã (lucru pe care, în momentele
sale cele mai bune, l-a fãcut totdeauna) de sfaturile ºi influenþa Unuia sau Câtorva mai înzestraþi ºi mai instruiþi.
Începutul tuturor lucrurilor înþelepte ºi nobile vine ºi trebuie
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sã vinã de la indivizi; în general, mai întâi de la un singur individ. Toatã cinstea ºi gloria omului obiºnuit constã în a fi capabil sã urmeze aceastã iniþiativã; de a fi sensibil
la aceste lucruri înþelepte ºi nobile, lãsându-se condus
cãtre ele cu ochii deschiºi. Eu nu sprijin acel gen de „cult
al eroilor“ care aplaudã pe omul de geniu puternic, pentru a fi luat cu forþa în mâinile sale cârmuirea lumii ºi a
o fi obligat sã execute vrând nevrând porunca sa împotriva voinþei ei. Tot ceea ce acest om poate pretinde este
libertatea de a arãta care este calea cea dreaptã. Puterea de
a constrânge pe alþii sã o urmeze nu numai cã este în contradicþie cu libertatea ºi dezvoltarea celorlalþi, dar ea l-ar
corupe ºi pe însuºi acest om puternic. Se pare totuºi cã
atunci când opinia maselor alcãtuite doar din oameni de
mijloc a devenit sau devine pretutindeni puterea dominantã, contragreutatea ºi corectivul la aceastã tendinþã ar
putea fi individualitatea tot mai pronunþatã a celor care
se aflã pe culmile mai înalte ale gândirii. Tocmai în aceste împrejurãri este necesar ca oamenii excepþionali, în loc
de a fi descurajaþi, sã fie în mod special încurajaþi sã acþioneze altfel decât masele. În alte epoci aceastã comportare a lor nu prezenta nici un avantaj, decât dacã ei
acþionau nu numai diferit faþã de masã, ci ºi mai bine. În
vremurile noastre, simplul exemplu de nonconformism,
simplul refuz de a îngenunchea în faþa obiceiului constituie în sine o binefacere. Tocmai pentru cã tirania opiniei
publice este de aºa naturã încât ea face din excentricitate
un motiv de reproºuri, este de dorit ca, pentru a înfrânge aceastã tiranie, oamenii sã fie excentrici. Excentricitatea a abundat totdeauna atunci ºi acolo unde abunda
forþa de caracter; iar amploarea excentricitãþii dintr-o societate a fost în genere proporþionalã cu cea a genialitãþii, vigorii spirituale ºi curajului moral existent în ea. Cã
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atât de puþini oameni cuteazã astãzi sã fie excentrici este
principalul pericol al vremii noastre.
Am spus cã este important ca lucrurilor neobiºnuite sã
li se acorde cât mai mult spaþiu de acþiune, pentru ca în
timp sã se poatã vedea care dintre aceste lucruri sunt potrivite pentru a fi transformate în obiceiuri. Dar independenþa în acþiune ºi nepãsarea faþã de obiceiuri meritã sã
fie încurajate nu numai în virtutea ºanselor pe care le oferã pentru impunerea unor modalitãþi mai bune de a acþiona ºi a unor obiceiuri mai demne de a fi adoptate de toatã
lumea; ºi nu numai oamenii cu o netã superioritate spiritualã au dreptul sã-ºi conducã viaþa în felul lor propriu. Nu
existã nici un motiv pentru ca toate existenþele oamenilor
sã fie construite dupã un singur model sau dupã un numãr mic de modele. Dacã un om posedã, într-o proporþie
cât de cât acceptabilã, experienþã ºi bun-simþ, atunci felul
sãu propriu de a-ºi aranja existenþa este cel mai bun, nu
pentru cã ar fi în sine cel mai bun, ci pentru cã este al sãu,
propriu. Fiinþele omeneºti nu sunt ca oile; ºi nici mãcar
oile nu se aseamãnã pânã acolo încât sã nu poatã fi deosebite una de alta. O hainã sau o pereche de ghete nu i se
vor potrivi unui om decât dacã sunt fãcute pe mãsura sa
sau dacã are la dispoziþie un depozit întreg din care sã aleagã; este oare mai uºor de gãsit modul de viaþã potrivit
decât haina potrivitã ori sunt fiinþele omeneºti mai asemãnãtoare în întreaga lor conformaþie fizicã ºi spiritualã
decât în forma piciorului? Fie ºi numai faptul cã oamenii
au gusturi diferite ºi ar fi un motiv suficient pentru a nu
mai încerca sã-i modelezi dupã unul ºi acelaºi tipar. Dar
oameni diferiþi au nevoie ºi de condiþii diferite pentru dezvoltarea lor spiritualã; ºi ei nu se pot bucura de o existenþã sãnãtoasã în acelaºi climat ºi în aceeaºi atmosferã moralã,
tot aºa cum plante de specii diferite nu pot creºte în acelaºi
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climat ºi în aceeaºi atmosferã fizicã. Lucruri care ajutã
un om sã-ºi cultive calitãþile superioare sunt piedici pentru altul. Acelaºi fel de a trãi reprezintã un stimulent sãnãtos pentru unul, menþinând în cea mai bunã formã toate
facultãþile sale de acþiune ºi capacitatea de a se bucura de
viaþã, în timp ce pentru altul reprezintã o povarã de nesuportat ce înãbuºã sau distruge întreaga sa viaþã lãuntricã. Deosebirile dintre fiinþele omeneºti, în ce priveºte
lucrurile care le fac plãcere, sensibilitãþile faþã de durere
ºi acþiunea exercitatã asupra lor de diverºii factori fizici
sau morali sunt de aºa naturã încât, dacã nu existã ºi o diversitate corespunzãtoare în felurile lor de a trãi, ele nici
nu obþin partea de fericire la care au dreptul ºi nici nu se
dezvoltã în aºa mãsurã încât sã atingã statura spiritualã,
moralã ºi esteticã pe care firea lor este capabilã sã o atingã. De ce atunci toleranþa sã se aplice, în ce priveºte sentimentul public, numai gusturilor ºi modurilor de trai care
smulg consimþãmântul prin multitudinea aderenþilor lor?
Nicãieri (excepþie fãcând anumite instituþii monahale) diversitatea de gusturi nu este refuzatã complet; omul poate, fãrã a se teme de nici un blam, sã fie sau nu iubitor de
canotaj, de tutun, de muzicã, de exerciþii atletice, de ºah,
de cãrþi de joc sau de studiu, cãci atât cei cãrora le plac toate aceste lucruri, cât ºi cei cãrora nu le plac sunt prea numeroºi pentru a li se putea sta în cale. În schimb, bãrbatul
ºi, încã mai mult decât el, femeia care pot fi acuzaþi cã fac
„ce nu face nimeni“ sau cã nu fac „ce face toatã lumea“
sunt expuºi la observaþii critice ca ºi cum ar fi comis un grav
delict moral. Oamenii trebuie sã aibã un titlu nobiliar, o
situaþie înaltã sau sã beneficieze de consideraþia unor persoane sus-puse pentru a-ºi permite întru câtva luxul de a
face ceea ce le place fãrã ca reputaþia lor sã aibã de suferit.
A-ºi permite întru câtva, repet: cãci oricine ar cuteza mai
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mult ar risca ceva mai rãu decât sã audã vorbe defãimãtoare — l-ar paºte pericolul comisiei a lunatico*, precum
ºi pericolul ca averea sã-i fie luatã ºi sã fie datã rudelor sale1.
Existã o caracteristicã a actualei direcþii a opiniei publice special calculatã pentru a face aceastã opinie intolerantã faþã de orice manifestare notabilã de individualitate.
Nivelul mediu al oamenilor este modest nu doar în ce priveºte intelectul, ci ºi în ce priveºte înclinaþiile: ei nu au gusturi sau dorinþe îndeajuns de puternice pentru a-i determina
* Comisie destinatã depistãrii nebunilor. (N.t.)
1 Existã ceva în acelaºi timp demn de dispreþ, dar ºi înspãimântãtor în genul de probe pe baza cãrora, în ultimii ani, oricine poate fi
declarat de cãtre tribunal incapabil de a-ºi conduce singur treburile;
iar dupã moarte, dispoziþiile sale privind bunurile ce i-au aparþinut
pot fi anulate dacã existã destui bani pentru a plãti cheltuielile de judecatã — care sunt trase chiar din valoarea bunurilor respective. Lumea îºi bagã nasul în toate detaliile mãrunte din viaþa sa zilnicã, ºi dacã
se descoperã ceva ce, privit prin prisma felului de a vedea ºi de a descrie al celor mai bicisnici dintre bicisnici, pare sã fie altfel decât lucrul absolut obiºnuit, acel ceva este adus în faþa juriului ca dovadã de
nebunie, adesea cu succes; cãci juraþii sunt la fel de ordinari ºi de ignoranþi ca ºi martorii, iar judecãtorii, dând dovadã de acea extraordinarã necunoaºtere a naturii ºi vieþii umane care nu înceteazã de a
ne uimi la juriºtii englezi, contribuie prea adesea la inducerea lor în
eroare. Aceste procese spun foarte mult despre nivelul simþãmintelor ºi al opiniilor vulgului faþã de libertatea umanã. Departe de a atribui vreo valoare individualitãþii, departe de a respecta dreptul fiecãrui
om de a acþiona, în chestiuni neutre, cum i se pare lui bine conform
judecãþii ºi înclinaþiilor sale proprii, judecãtorii ºi juraþii nu pot nici
mãcar sã conceapã cã un om sãnãtos la minte ar putea dori o asemenea libertate. Mai demult, la propunerea ca ateii sã fie arºi pe rug, oamenii miloºi obiºnuiau sã propunã trimiterea lor în casele de nebuni:
n-ar fi nimic surprinzãtor dacã am vedea fãcându-se acest lucru ºi azi,
autorii lui felicitându-se pentru cã, în locul persecuþiei religioase, au
adoptat un tratament atât de uman ºi de creºtinesc al acelor nefericiþi, nu fãrã a se bucura pe tãcute de satisfacþia de a-ºi fi obþinut, pentru aceasta, rãsplata cuvenitã.

142

DESPRE LIBERTATE

sã facã ceva neobiºnuit ºi, ca urmare, nu îi înþeleg pe cei
care au asemenea înclinaþii, categorisindu-i laolaltã cu
cei primitivi ºi nestãpâniþi, pe care s-au obiºnuit sã-i priveascã cu dispreþ. În plus faþã de acest fenomen general,
trebuie sã mai presupunem doar cã s-a declanºat o puternicã miºcare pentru perfecþionarea moralei ºi este evident
la ce ne putem aºtepta. În zilele noastre s-a declanºat o asemenea miºcare; s-a realizat într-adevãr mult în direcþia
unei uniformitãþi sporite în comportarea oamenilor ºi a
descurajãrii exceselor; ºi existã pretutindeni un spirit
filantropic pentru a cãrui exercitare cel mai propice domeniu este cel al perfecþionãrii morale ºi al creºterii chibzuinþei semenilor noºtri. Aceste tendinþe ale vremii noastre
fac ca publicul larg sã fie mai înclinat, în comparaþie cu
majoritatea epocilor anterioare, sã prescrie reguli generale de comportare, strãduindu-se sã determine pe fiecare sã se conformeze normei general admise. Iar norma
aceasta constã, expres sau tacit, în a nu dori nimic cu ardoare. Idealul sãu de caracter omenesc este acela de a nu
avea nici o trãsãturã prea reliefatã, acela de a schilodi, strângând-o într-un calapod asemeni celor folosite de chinezoaice pentru a-ºi pãstra piciorul cât mai mic, fiecare parte a
firii umane care iese în evidenþã ºi care tinde sã facã din cineva o persoanã foarte diferitã de aceea a omului obiºnuit.
Aºa cum se întâmplã de obicei cu idealurile care eliminã jumãtate din ceea ce este de dorit, norma actualã
de aprobare nu duce decât la o imitaþie inferioarã a celeilalte jumãtãþi. În loc sã genereze mari energii cãlãuzite de o raþiune viguroasã ºi simþãminte puternice þinute
cu putere sub control de o voinþã lucidã, ea are ca rezultat slãbiciunea voinþei ºi a simþãmintelor care, astfel, pot
fi menþinute într-un conformism exterior faþã de regula
generalã în absenþa oricãrei tãrii a voinþei ori a judecãþii.
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Caracterele cât de cât puternice prin firea lor se transformã în caractere ce nu sunt decât tradiþionaliste. La noi, în
Anglia, abia dacã existã vreun alt debuºeu pentru energia
umanã decât cel oferit de afaceri. Energia cheltuitã în afaceri poate fi însã apreciatã drept considerabilã. Puþinul care
rãmâne dupã folosirea ei în acest domeniu este cheltuit
în vreun hobby, care poate fi unul util, chiar filantropic,
dar care este totdeauna un lucru anume ºi în genere unul
de micã importanþã. Mãreþia Angliei are astãzi doar un caracter colectiv; mãrunþi ca indivizi, noi pãrem sã fim capabili de lucruri mari numai în virtutea obiceiului nostru
de a acþiona uniþi; iar filantropii noºtri, în chestiuni morale sau religioase, sunt pe deplin mulþumiþi cu atât. Aceia însã care au fãcut din Anglia ceea ce este ea azi au fost
oameni de cu totul altã facturã; ºi cei de care avem nevoie pentru a împiedica declinul ei vor fi tot oameni de altã
facturã.
Despotismul obiceiului este pretutindeni obstacolul
permanent ce stã în calea dezvoltãrii omului, aflându-se
într-o opoziþie neîncetatã cu acea înclinaþie de a þinti cãtre ceva care este mai presus de obiºnuit, înclinaþie numitã, dupã împrejurãri, spiritul libertãþii sau al progresului,
al perfecþionãrii. Spiritul perfecþionãrii nu este totdeauna ºi un spirit al libertãþii, cãci el poate urmãri sã impunã prin forþã anumite îmbunãtãþiri unor oameni care nu
le vor; iar spiritul libertãþii, în mãsura în care opune rezistenþã unor asemenea îmbunãtãþiri, poate sã se alieze temporar ºi local cu cei ce se opun îmbunãtãþirilor. Dar singura
sursã permanentã, ºi care nu dã greº niciodatã, a îmbunãtãþirilor este libertatea, deoarece graþie ei pot exista tot atâtea centre independente de promovare a îmbunãtãþirilor
câþi indivizi sunt. Oricum însã principiul progresului, indiferent ce formã ar îmbrãca, aceea a dragostei de libertate
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sau a dorinþei de mai bine, se opune domniei Obiceiului,
deoarece implicã cel puþin eliberarea de sub jugul acestuia; iar confruntarea dintre ele constituie principalul obiect
de interes pentru istoria omenirii. Cea mai mare parte a lumii nu are, la propriu vorbind, o istorie, despotismul Obiceiului fiind încã deplin. Acesta este cazul întregului Orient.
Acolo Obiceiul este, în orice chestiune, instanþa ultimã; justiþia ºi dreptatea înseamnã conformare faþã de Obicei; argumentului bazat pe Obicei nu se gândeºte nimeni sã-i
opunã rezistenþã, decât poate vreun tiran îmbãtat de putere.
Iar rezultatele sunt lesne de vãzut. Trebuie cã naþiunile din
acea parte a lumii s-au caracterizat cândva prin originalitate; ele nu s-au nãscut ºtiutoare de carte, numeroase ºi
pricepute în atâtea chestiuni ale vieþii, ci au reuºit prin propriile lor eforturi sã ajungã astfel, fiind pe vremea aceea
cele mai mari ºi mai puternice naþiuni ale lumii. Ce sunt
însã ele azi? Supusele sau subordonatele unor seminþii
ai cãror strãmoºi rãtãceau prin pãduri pe vremea când cei
ai naþiunilor orientale aveau palate minunate ºi temple
splendide, dar asupra cãrora Obiceiul exercita numai o
domnie parþialã, alãturi de libertate ºi de progres. Se poate întâmpla, pare-se, ca un popor sã progreseze pe o anume perioadã de timp ºi apoi sã înceteze a mai progresa;
când se întâmplã acest lucru? Atunci când poporul în cauzã înceteazã de a mai poseda individualitate. Dacã naþiunile Europei vor avea parte de o schimbare similarã, ea nu
se va produce în exact acelaºi mod: despotismul obiceiului ce ameninþã aceste naþiuni nu este chiar stagnare. El proscrie singularitatea, dar nu exclude orice schimbare, cu
condiþia ca toþi sã se schimbe deodatã. Ne-am lepãdat de
costumaþia fixã a strãmoºilor noºtri; omul trebuie încã sã
se îmbrace la fel ca ceilalþi, dar moda se poate schimba o
datã sau de douã ori pe an. Avem astfel grijã ca, atunci când
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se produce o schimbare, ea sã aibã loc de dragul schimbãrii înseºi, ºi nu plecând de la o idee anume de frumuseþe
sau comoditate; cãci una ºi aceeaºi idee de frumuseþe sau
comoditate nu ar putea sã le vinã tuturor în acelaºi timp
ºi nici sã fie abandonatã deodatã, în alt moment, de cãtre toþi. Dar la noi se înregistreazã nu numai schimbãri,
ci ºi progrese: facem încontinuu noi invenþii în mecanicã, pãstrându-le pânã când sunt, la rândul lor, înlocuite
cu altele, superioare; suntem dornici de îmbunãtãþiri în
politicã, în educaþie, chiar ºi în moralã, cu toate cã în acest
din urmã domeniu ideea noastrã de mai bine constã în
principal în încercarea de a convinge sau forþa pe alþii sã
fie la fel de buni pe cât suntem noi. Nu împotriva progresului avem noi obiecþii; dimpotrivã, ne mãgulim pe noi
înºine cã am fi oamenii cei mai progresiºti din câþi au trãit
vreodatã. Individualitatea este cea cu care ne rãzboim; ºi
am fi convinºi cã am fãcut minuni dacã am reuºi sã facem
în aºa fel încât sã fim toþi la fel, uitând cã tocmai deosebirea dintre o persoanã ºi alta este în genere primul lucru
care atrage atenþia asupra imperfecþiunii proprii ºi a superioritãþii altcuiva sau a posibilitãþii de a crea un lucru
mai bun decât oricare din acestea, împletind avantajele
amândurora. Avem un exemplu cu valoare de avertisment
în China — o naþiune cu mult talent ºi, în anumite privinþe, chiar multã înþelepciune, mulþumitã ºansei rare de a fi
beneficiat devreme de o seamã de obiceiuri, deosebit de bune,
datorate, într-o anumitã mãsurã, unor oameni cãrora chiar
ºi cei mai luminaþi europeni trebuie sã le recunoascã, între anumite limite, titlurile de înþelepþi ºi filozofi. Remarcabile sunt, de asemenea, mijloacele pe care le pun în joc
chinezii spre a întipãri, pe cât este posibil, cea mai înaltã înþelepciune de care dispun în mintea fiecãrui membru al comunitãþii ºi de a asigura ca persoanele ce ºi-au însuºit
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cel mai mult din aceastã înþelepciune sã ocupe posturile de
onoare ºi de putere. Cu siguranþã cã oamenii care au fãcut
toate acestea descoperiserã secretul capacitãþii omului de
a progresa ºi ar fi fost de aºteptat sã se menþinã ferm în fruntea evoluþiei întregii lumi. Dar, ei s-au transformat, dimpotrivã, într-un popor staþionar — au rãmas pe loc timp
de mii de ani; iar dacã este ca ei sã progreseze în continuare, acest lucru trebuie fãcut prin mijlocirea strãinilor. Chinezii au reuºit dincolo de orice aºteptãri în ceea
ce filantropii englezi încearcã cu atâta sârg sã facã — în a-i
face pe toþi oamenii la fel, determinându-i sã-ºi cãlãuzeascã gândurile ºi comportarea dupã aceleaºi maxime ºi reguli;
iar rezultatele sunt cele pe care le vedeþi. Le régime* modern al opiniei publice este, într-o formã neorganizatã, ceea
ce sunt, în formã organizatã, sistemele politice ºi educaþionale chinezeºti; iar dacã individualitatea nu va fi capabilã sã se afirme cu succes împotriva acestui jug, Europa,
în ciuda nobilelor sale antecedente ºi a creºtinismului pe
care îl profeseazã, va tinde sã devinã o a doua Chinã.
Ce a fãcut ca pânã acum Europa sã fie feritã de o atare soartã? Ce anume a fãcut ca familia naþiunilor europene sã fie partea care progreseazã, ºi nu cea care stagneazã,
a omenirii? Nu faptul cã ele ar avea anumite calitãþi superioare, cãci acestea, dacã existã, sunt efectul ºi nu cauza fenomenului; ci remarcabila lor diversitate de caracter
ºi de culturã. Indivizii, clasele, naþiunile au fost extrem de
deosebite între ele; ele ºi-au croit o mare varietate de cãi,
fiecare din acestea conducând la ceva valoros; ºi cu toate cã în fiecare epocã cei care strãbãteau aceste cãi diferite erau intoleranþi unii faþã de alþii, fiecare crezând cã ar
fi foarte bine dacã toþi ceilalþi ar putea fi constrânºi sã mear* În limba francezã, în original. (N.t.)
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gã pe calea pe care merge el, încercãrile lor de a se împotrivi dezvoltãrii celorlalþi s-au bucurat rareori de un succes statornic, fiecare rezistând încercãrii celorlalþi de a-i
impune binele lor. Dupã pãrerea mea, pentru dezvoltarea sa multilateralã ºi pentru mersul ei înainte, Europa este
cu totul îndatoratã acestei pluralitãþi de cãi. Dar mãsura
în care ea se bucurã de aceastã binefacere a scãzut deja
considerabil. Ea înainteazã hotãrât cãtre idealul chinezesc
de a-i face pe toþi oamenii asemãnãtori unii cu alþii. Dl de
Tocqueville, în ultima sa lucrare*, constatã cât de mult seamãnã francezii de astãzi între ei chiar ºi în comparaþie cu
cei din generaþia anterioarã. Aceeaºi constatare s-ar putea face într-o mãsurã mult mai mare despre englezi. Într-un pasaj pe care l-am citat, din Wilhelm von Humboldt,
acesta scotea în evidenþã douã lucruri ca fiind condiþiile necesare ale dezvoltãrii omului, necesare pentru cã ele
fac ca oamenii sã nu semene unii cu alþii; anume libertatea ºi diversitatea situaþiilor. Cea de-a doua din aceste condiþii este pe zi ce trece tot mai rar îndeplinitã în Anglia.
Împrejurãrile cu care se confruntã diferitele clase ºi persoane, împrejurãri care modeleazã caracterele acestora,
devin zi de zi mai asemãnãtoare. Altãdatã, oamenii de ranguri diferite, din medii diferite, cu ocupaþii ºi profesii diferite trãiau în ceea ce s-ar putea numi lumi diferite; astãzi,
ei trãiesc în mare mãsurã în aceeaºi lume. Comparativ
vorbind, ei citesc aceleaºi lucruri, ascultã aceleaºi lucruri,
vãd aceleaºi lucruri, frecventeazã aceleaºi locuri, îºi îndreaptã speranþele ºi temerile cãtre aceleaºi lucruri, au aceleaºi drepturi ºi libertãþi, precum ºi aceleaºi mijloace de a
ºi le afirma. Oricât de mari sunt încã diferenþele de poziþie care au mai rãmas, ele nu înseamnã nimic în comparaþie
* Alexis de Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution (1856).
(N.t.)

148

DESPRE LIBERTATE

cu cele care au încetat sã mai existe. ªi ele continuã sã se
apropie una de alta. Toate schimbãrile politice ale epocii
încurajeazã aceastã apropiere, cãci ele tind, fãrã excepþie, sã îi ridice pe cei de jos ºi sã îi coboare pe cei de sus.
Orice extindere a învãþãmântului o încurajeazã, deoarece
acesta îi supune pe oameni aceloraºi influenþe, deschizându-le accesul la fondul general de date ºi atitudini. Perfecþionarea mijloacelor de comunicare o încurajeazã, punând
în contact direct locuitori din zone îndepãrtate ºi menþinând un flux rapid de schimbãri de domiciliu între diferitele zone. Dezvoltarea comerþului ºi a industriei o
încurajeazã, rãspândind mai larg avantajele bunãstãrii materiale ºi deschizând tuturor calea competiþiei cãtre tot ceea
ce poate forma obiectul ambiþiei oamenilor, chiar ºi cãtre
lucrurile cel mai greu accesibile, astfel cã dorinþa de a se
ridica nu mai este caracteristica unei anumite clase, ci a tuturor claselor. Un factor mai puternic decât toate cele de
mai sus este statornicirea deplinã, în Anglia ºi în alte þãri
libere, a dominaþiei opiniei publice în stat. Pe mãsurã ce
diferitele elemente de superioritate care permiteau celor
înzestraþi cu ele sã ignore opinia mulþimii dispar prin nivelare; ºi pe mãsurã ce însãºi ideea de a rezista voinþei publicului larg, atunci când se ºtie sigur cã acesta voieºte ceva,
dispare tot mai mult din mintea politicienilor, care se ocupã efectiv de treburile politice, înceteazã sã mai existe vreun
sprijin social pentru nonconformism — înceteazã sã existe în societate o putere independentã care, opunându-se
ea însãºi dominaþiei numãrului, sã fie interesatã în a lua
apãrarea opiniilor ºi tendinþelor aflate în discordanþã cu
cele ale publicului larg.
Combinarea tuturor acestor cauze alcãtuieºte o masã atât
de mare de influenþe ostile Individualitãþii, încât nu e uºor
de vãzut cum ar putea aceasta sã-ºi pãstreze poziþia. Va face
acest lucru cu tot mai mare greutate, dacã partea cea mai
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inteligentã a publicului nu va fi determinatã sã sesizeze valoarea ei — sã înþeleagã cã este bine sã existe deosebiri, chiar
dacã acestea nu înseamnã ameliorãri, chiar dacã, potrivit
aprecierii lor, unele deosebiri genereazã rãul. Dacã suntem
de acord cu afirmarea drepturilor individualitãþii, acum este
momentul pentru a face acest lucru, când aceastã uniformizare forþatã este încã departe de a se fi încheiat. Numai
în etapele timpurii se poate opune o anumitã rezistenþã uzurpãrii. Cerinþa ca toþi oamenii sã ne semene nouã înºine devine tot mai puternicã prin tot ce o alimenteazã. Dacã se
aºteaptã, pentru a-i opune rezistenþã, pânã când viaþa va
fi fost aproape redusã la un tip uniform, atunci orice abatere de la acel tip va ajunge sã fie consideratã nelegiuitã, imoralã, chiar monstruoasã ºi potrivnicã firii. Oamenii devin
repede incapabili de a concepe diversitatea, dacã s-au dezobiºnuit o vreme sã o mai întâlneascã.

Capitolul IV

DESPRE LIMITELE AUTORITÃÞII
SOCIETÃÞII ASUPRA INDIVIDULUI

Care sunt deci limitele legitime ale suveranitãþii individului asupra lui însuºi? Unde începe autoritatea societãþii? Cât anume din viaþa omului trebuie lãsat în seama
individualitãþii ºi cât în seama societãþii?
Atât individualitatea, cât ºi societatea vor primi partea
potrivitã, cu condiþia ca fiecare sã se rezume la ceea ce o priveºte mai mult pe ea. Individualitãþii trebuie sã-i aparþinã
acea parte din viaþã care intereseazã în principal individul;
societãþii, partea care intereseazã în principal societatea.
Cu toate cã societatea nu se bazeazã pe un contract ºi cu
toate cã inventarea unui contract în scopul de a deduce din
el obligaþii sociale nu slujeºte nici unui scop pozitiv, oricine
se bucurã de protecþia societãþii datoreazã acesteia ceva în
schimbul acestui beneficiu, iar existenþa în cadrul societãþii face absolut necesar ca fiecare sã fie obligat sã respecte
o anumitã linie de conduitã faþã de ceilalþi. Aceastã conduitã constã, mai întâi, în a nu aduce daune intereselor altuia;
mai precis, anumitor interese care, fie prin dispoziþii legale exprese, fie printr-o înþelegere tacitã, trebuie privite ca
drepturi; ºi, în al doilea rând, constã în suportarea, de cãtre fiecare, a pãrþii ce-i revine (ºi care trebuie fixatã pe baza
unui principiu echitabil) din ostenelile ºi sacrificiile pe care
le reclamã apãrarea societãþii ori a membrilor sãi de prejudicii ºi maltratãri. Societatea este îndreptãþitã sã impunã cu orice preþ aceste condiþii celor care încearcã sã li se
sustragã. Iar drepturile societãþii nu se rezumã la atât. Ac-
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tele unui individ pot fi vãtãmãtoare pentru alþii ori pot lãsa
de dorit în ce priveºte consideraþia datoratã binelui lor, fãrã a
merge totuºi atât de departe încât sã încalce vreunul din drepturile lor constituþionale. În acest caz, vinovatul poate fi
pedepsit, pe drept, de opinia publicã, deºi nu ºi de cãtre lege.
De îndatã ce o parte din conduita cuiva prejudiciazã interesele altora, societatea are autoritatea de a se pronunþa asupra ei, rãmânând sã se discute dacã prin intervenþia societãþii
va fi sau nu promovat binele general. O asemenea discuþie nu-ºi are însã locul atunci când conduita unei persoane
nu afecteazã interesele nici unei alte persoane, ci doar pe ale
ei sau nu le afecteazã cu necesitate, dacã persoanele în cauzã nu o doresc (presupunând cã este vorba de persoane mature, având nivelul intelectual obiºnuit). În toate cazurile de
acest fel, trebuie sã existe o deplinã libertate, juridicã ºi socialã, de a acþiona ºi de a suporta consecinþele.
Ar înþelege cât se poate de greºit aceastã doctrinã cine
ar presupune cã este o doctrinã a indiferenþei egoiste, care
pretinde cã fiinþele omeneºti nu au nimic comun una cu alta
în ce priveºte conduita lor în viaþã ºi cã nici uneia nu trebuie sã-i pese de buna conduitã sau buna stare a altora, câtã
vreme nu sunt implicate propriile ei interese. Strãduinþele
dezinteresate de a promova binele altora nu numai cã nu
trebuie sã scadã, ci trebuie sã creascã mult. Dar bunãvoinþa dezinteresatã poate gãsi alte instrumente de a convinge
oamenii sã facã ceea ce este spre binele lor decât gârbaciul ºi biciul, fie cã este vorba de ele în sens propriu, fie
metaforic. Departe de mine gândul de a subaprecia virtuþile grijii faþã de sine; ele sunt depãºite în importanþã, dacã
sunt depãºite, doar de cele sociale. Educaþiei îi revine în
aceeaºi mãsurã rolul de a cultiva ambele categorii de virtuþi. Dar chiar educaþia lucreazã ºi prin convingere ºi persuasiune, nu numai prin constrângere ºi, odată ce vârsta
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educaþiei a trecut, virtuþile grijii faþã de sine trebuie înrãdãcinate doar prin intermediul celor dintâi. Fiinþele omeneºti îºi datoreazã unele altora ajutor întru deosebirea
binelui de rãu ºi încurajare întru alegerea celui dintâi ºi evitarea celui din urmã. Ele trebuie mereu sã se stimuleze reciproc în direcþia exersãrii tot mai ample a facultãþilor lor
superioare, ca ºi a îndreptãrii simþãmintelor ºi þelurilor lor
cãtre ce este înþelept, nu cãtre ce este nebunesc, astfel încât intenþiile ºi gândurile sã se înalþe, nu sã se degradeze.
Însã nici o persoanã ºi nici un grup de persoane nu are
dreptul sã spunã altei fiinþe omeneºti aflate la vârsta maturitãþii sã nu facã cu viaþa sa ceea ce aceasta a decis sã facã
spre propriul sãu folos. Fiecare om este primul interesat
de propriul sãu bine, cãci interesul pe care l-ar putea avea
faþã de acest bine orice alt om — exceptând cazurile în care
e vorba de un puternic ataºament personal — este neînsemnat în comparaþie cu cel pe care îl are cel în cauzã. Interesul pe care îl are societatea faþã de el ca persoanã (lãsând
la o parte conduita lui faþã de alþii) este parþial ºi cu totul indirect; în timp ce, cu privire la propriile simþãminte ºi propria situaþie, cel mai obiºnuit bãrbat, cea mai
obiºnuitã femeie au mijloace de cunoaºtere ce depãºesc
nemãsurat de mult pe cele pe care le-ar putea avea oricine altcineva. Intervenþia societãþii pentru a modifica judecata ºi scopurile omului, în chestiuni care îl privesc doar
pe el însuºi, trebuie sã se bazeze pe presupuneri de ordin general. Acestea pot fi cu totul greºite ºi, chiar dacã
sunt corecte, este foarte probabil sã fie aplicate greºit la
cazurile individuale respective de cãtre oameni care, privitor la împrejurãrile specifice acestor cazuri, nu au decât
cunoºtinþele cuiva care priveºte din afarã. În acest sector,
aºadar, al problemelor omului, Individualitatea are câmpul
sãu potrivit de acþiune. În conduita pe care o au fiinþele
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omeneºti unele faþã de altele este necesar sã fie respectate de cele mai multe ori anumite reguli generale, astfel ca
oamenii sã poatã ºti la ce trebuie sã se aºtepte; dar în chestiunile care-l privesc pe individul însuºi, spontaneitatea sa
individualã este îndreptãþitã sã se manifeste liber. Consideraþii menite sã-l ajute în aprecierile sale ºi îndemnuri menite sã-i întãreascã voinþa pot sã-i fie oferite de alþii, chiar
ºi cu insistenþã; dar trebuie lãsat sã ia el însuºi hotãrârea
finalã. Orice erori ar putea el comite, ignorând sfaturile
ºi avertismentele primite, ele nu pot cântãri nici pe departe cât rãul de a se permite altora sã-l constrângã sã facã ceea
ce socotesc ei cã este bine pentru el.
Nu vreau sã spun cã simþãmintele cu care este privit un
om de cãtre ceilalþi n-ar trebui sã fie influenþate nicicum
de acele calitãþi sau defecte ale sale care îl privesc doar pe
el. Acest lucru nu este nici posibil, nici de dorit. Dacã el
exceleazã în vreuna din calitãþile care sunt spre binele lui,
acest lucru este demn de admirat. Cãci înseamnã cã omul
în cauzã este cu atât mai aproape de idealul perfecþiunii
umane. Iar dacã este în mod vãdit lipsit de aceste calitãþi,
ceilalþi vor nutri faþã de el un simþãmânt cu totul opus admiraþiei. Existã un anumit grad de nesãbuinþã, precum ºi
un anumit grad de ceea ce s-ar putea numi (deºi expresia
este discutabilã) vulgaritate sau prost gust, care, deºi în sine
nu poate justifica nici o încercare de a face ceva rãu persoanei care manifestã aceste defecte, îi atrag cu necesitate
ºi în mod îndreptãþit aversiunea ºi chiar, în cazurile extreme, dispreþul celorlalþi; asemenea sentimente se vor naºte în oricine posedã în suficientã mãsurã calitãþile opuse
defectelor menþionate. Se poate întâmpla ca, fãrã a face
nici un rãu altora, un om sã acþioneze totuºi în aºa fel încât sã ne vedem siliþi sã-l judecãm, privindu-l ca pe un nesãbuit sau ca pe o fiinþã inferioarã; iar întrucât aceastã
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judecatã ºi acest fel de a privi sunt lucruri pe care el ar prefera sã le evite, îi facem un serviciu dacã îl prevenim dinainte cu privire la aceasta, ca ºi cu privire la orice altã consecinþã
neplãcutã la care se expune. Ar fi bine, într-adevãr, dacã
aceste bune servicii s-ar face mult mai deschis decât o permite azi noþiunea noastrã obiºnuitã de politeþe, dacã un
om ar putea sã-i arate cinstit altuia când considerã cã greºeºte, fãrã a fi apreciat ca fiind lipsit de maniere sau îngâmfat. Avem de asemenea dreptul ca, în diverse moduri, sã
acþionãm conform opiniei noastre nefavorabile despre altul, nu oprimând astfel individualitatea lui, ci exercitând-o
pe a noastrã. Nu suntem obligaþi, spre exemplu, sã cãutãm societatea lui; avem dreptul de a-l evita (deºi nu ºi de a
face acest lucru în mod ostentativ), cãci noi avem dreptul
de a alege societatea care ne este cea mai acceptabilã. Avem
dreptul, chiar ºi datoria, de a-i preveni pe ceilalþi în legãturã cu el, dacã socotim cã exemplul lui sau felul sãu de a
vorbi pot avea efecte dãunãtoare asupra celor cu care se
întovãrãºeºte. Putem acorda preferinþã altora faþã de el,
atunci când este vorba de anumite bune servicii depinzând
de opþiunea noastrã, exceptând cazul acelora care pot duce
la îndreptarea lui. În aceste feluri diferite un om poate suferi sancþiuni foarte severe din partea celorlalþi chiar ºi pentru greºeli care nu-l privesc direct pe el; însã el suferã aceste
sancþiuni numai în mãsura în care ele sunt consecinþele fireºti ºi, ca sã zicem aºa, spontane ale greºelilor înseºi, ºi nu
pentru cã ele i s-ar aplica intenþionat pentru a-l pedepsi.
Un om care dã dovadã de nechibzuinþã, încãpãþânare, vanitate — care nu poate trãi în limitele pe care le îngãduie
niºte mijloace rezonabile — care nu se poate abþine de la a-ºi
lua libertãþi dãunãtoare — care cautã plãcerile animalice
în dauna celor ale sensibilitãþii ºi intelectului — trebuie sã
se aºtepte sã scadã în ochii celorlalþi, sã se bucure mai pu-
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þin de sentimente favorabile din partea lor; dar de acest
lucru el nu are dreptul sã se plângã decât dacã, printr-o
comportare desãvârºitã în societate, a meritat favoarea lor,
câºtigându-ºi astfel dreptul la bunele lor oficii, drept ce nu
poate fi afectat de greºelile sale faþã de sine însuºi.
Ceea ce susþin eu este cã inconvenientele care sunt absolut de nedespãrþit de aprecierea nefavorabilã a altora sunt
singurele la care se cuvine sã fie supus vreodatã un om pentru acea parte a comportãrii sale ºi a caracterului sãu care
priveºte propriul sãu bine, dar care nu afecteazã interesele altora în relaþiile lor cu el. Actele care prejudiciazã pe
alþii trebuie tratate într-un mod total diferit. Încãlcarea
drepturilor altuia, pricinuirea oricãrei pierderi sau daune
cuiva, ce nu se pot justifica prin exercitarea drepturilor,
înºelãtoria sau duplicitatea în relaþiile sale cu ei, exploatarea necinstitã sau egoistã a avantajelor pe care le are asupra
lor ºi chiar abþinerea egoistã de la a-i apãra faþã de prejudicii — toate acestea pot face pe drept cuvânt obiectul
dezaprobãrii, iar în cazuri grave, al reparaþiei ºi pedepsei
morale. ªi nu numai aceste acte, ci ºi înclinaþiile care conduc la ele sunt complet imorale, fãcând pe drept cuvânt
obiectul dezaprobãrii care poate ajunge pânã la repulsie.
Cruzimea unor înclinaþii; rãutatea ºi firea arþãgoasã; invidia, cea mai odioasã ºi mai potrivnicã societãþii dintre
patimi; prefãcãtoria ºi nesinceritatea, irascibilitatea pe motive neîntemeiate ºi resentimentele cu totul exagerate comparativ cu ceea ce le-a provocat patima; dorinþa de a-i
domina pe alþii, de a acapara mai multe avantaje decât þi
se cuvin (pleonez∂a* grecilor); satisfacþia în umilirea altora; egoismul care pune propria persoanã ºi propriile
preocupãri mai presus de orice altceva, rezolvând în
* Lãcomie, aviditate (în lb. greacã, în original). (N.t.)
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interesul propriu toate chestiunile discutabile — toate acestea sunt vicii morale, componente ale unui caracter moral rãu ºi odios; spre deosebire de greºelile faþã de sine,
amintite mai înainte, care nu sunt, propriu-zis, acte imorale ºi care, oricât de departe ar ajunge, nu echivaleazã cu
ticãloºia. Ele pot constitui dovezi ale unei mari nesãbuinþe, lipse de demnitate personalã sau de respect faþã de sine;
dar fac obiectul dezaprobãrii morale doar atunci când implicã o încãlcare a datoriei faþã de ceilalþi, de dragul cãrora individul trebuie sã aibã grijã faþã de sine. Datoriile
faþã de noi înºine nu sunt socialmente obligatorii decât
dacã, în virtutea împrejurãrilor, constituie totodatã datorii
faþã de alþii. Noþiunea de datorie faþã de sine însuºi, atunci
când înseamnã ceva mai mult decât prudenþã, înseamnã respect faþã de sine sau dezvoltare a propriei personalitãþi, or,
pentru nici una din acestea omul nu are de dat seama în faþa
semenilor sãi, deoarece, în aceste cazuri, nu spre binele omenirii este el þinut rãspunzãtor de ele faþã de semeni.
Distincþia dintre acea pierdere a consideraþiei semenilor
la care se expune, pe drept cuvânt, cineva din cauza unei
lipse de prudenþã sau demnitate personalã ºi dezaprobarea
care i se cuvine pentru violarea drepturilor altora nu e doar
o deosebire de nume. Atât pentru simþãmintele noastre, cât
ºi pentru comportarea noastrã faþã de el, conteazã foarte mult
dacã ne displace în chestiuni în care considerãm cã avem
dreptul de a-l controla sau în chestiuni în care nu avem acest
drept. Dacã omul ne displace, n-avem decât sã ne exprimãm
dezgustul, putând sã ne þinem la distanþã de cineva la fel
cum ne þinem la distanþã de un obiect care ne displace; dar,
pentru aceasta, nu trebuie sã ne simþim chemaþi sã-i stingherim viaþa. Trebuie sã ne gândim cã el îºi primeºte deja
sau îºi va primi întreaga pedeapsã pentru greºeala fãcutã; dacã îºi distruge viaþa prin felul greºit în care trãieº-
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te, noi nu trebuie sã dorim ca, pe acest motiv, sã i-o stricãm ºi mai mult; în loc de a dori sã-l pedepsim, va trebui
mai curând sã ne strãduim sã-i uºurãm pedeapsa, arãtându-i cum poate evita sau remedia rãul pe care propria sa
conduitã tinde sã-l atragã asupra lui. El ne poate trezi un
sentiment de milã, eventual ºi de repulsie, dar nu unul de
mânie sau indignare; nu trebuie sã-l tratãm ca pe un inamic public: lucrul cel mai rãu pe care trebuie sã ne considerãm îndreptãþiþi sã i-l facem este de a-l lãsa în voia lui,
în caz cã nu intervenim, cu bunãvoinþã, arãtându-i interes sau grijã. Este însã cu totul altceva dacã omul în cauzã a încãlcat reguli indispensabile protejãrii semenilor
sãi, fie luaþi individual, fie colectiv. Consecinþele negative ale actelor sale nu se îndreaptã atunci asupra lui însuºi,
ci asupra altora; iar societatea, ca apãrãtoare a membrilor ei, trebuie sã recurgã la represalii împotriva lui; trebuie sã-l facã sã sufere în scopul expres de a-l pedepsi ºi
trebuie sã aibã grijã ca pedeapsa sã fie îndeajuns de severã. În acest caz, el este faþã de noi în postura de acuzat, iar
noi suntem chemaþi nu numai sã-l judecãm, ci ºi sã executãm, într-un fel sau altul, sentinþa pe care am dat-o; în
celãlalt caz, nu este menirea noastrã de a-l face sã sufere, decât prin consecinþele care, întâmplãtor, ar putea decurge din
faptul cã ºi noi ne folosim, în rezolvarea propriilor treburi, de aceeaºi libertate pe care i-o acordãm ºi lui în rezolvarea treburilor sale.
Distincþia evidenþiatã aici între partea din viaþa unui om
care îl priveºte numai pe el însuºi ºi partea care îi priveºte
pe ceilalþi va fi respinsã de mulþi. Cum oare (poate întreba cineva) ar putea vreo parte a comportãrii unui membru al societãþii sã fie indiferentã celorlalþi membri?
Nici un membru al acesteia nu este o fiinþã izolatã; este
imposibil ca un om sã facã ceva care îi dãuneazã serios sau
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permanent lui însuºi fãrã a afecta negativ cel puþin pe cei
aflaþi în strânsã legãturã cu el, iar adesea ºi pe mulþi alþii.
Dacã aduce prejudicii propriei sale proprietãþi, el vatãmã
astfel pe cei care, direct sau indirect, obþineau un sprijin
de pe urma ei ºi, în general, diminueazã, mai mult sau mai
puþin, bogãþia întregii comunitãþi. Dacã îºi degradeazã facultãþile mentale sau fizice, nu numai cã face un rãu celor a cãror fericire depinde într-o mãsurã sau alta de el,
dar devine totodatã inapt de a-ºi îndeplini îndatoririle faþã
de semenii sãi, în general; poate sã devinã o povarã pentru bunãvoinþa ºi afecþiunea lor; iar dacã o asemenea conduitã ar deveni ceva foarte frecvent, cu greu ar mai putea
exista vreo altã abatere care sã dãuneze mai mult binelui
general. În sfârºit, dacã prin viciile ºi nesãbuinþele sale un
om nu vatãmã în mod direct pe alþii, el aduce totuºi (s-ar
putea spune) prejudicii prin exemplul pe care îl dã; ºi ar
trebui sã fie constrâns sã se controleze, spre binele celor
pe care observarea sau cunoaºterea conduitei sale i-ar putea corupe sau conduce pe un drum greºit.
ªi chiar (s-ar putea adãuga) dacã urmãrile greºitei comportãri a unui ins depravat sau nechibzuit ar putea sã nu-l
afecteze decât pe el însuºi, ar trebui oare ca societatea sã-i
lase în voia lor pe cei care în mod vãdit nu sunt apþi sã
se conducã singuri? Dacã societatea datoreazã (lucru recunoscut) protecþie copiilor ºi minorilor, nu este oare ea
la fel de obligatã sã asigure protecþie ºi persoanelor mature care sunt însã tot incapabile de a se conduce singure?
Dacã jocurile de noroc, beþia, lipsa de cumpãtare, lenevia
sau murdãria prejudiciazã fericirea ºi împiedicã progresul,
în aceeaºi mãsurã ca multe sau chiar ca aproape toate actele interzise de lege, de ce oare (s-ar putea întreba) n-ar
trebui ca legea, câtã vreme este în concordanþã cu posibilitãþile practice ºi interesele sociale, sã se strãduiascã sã

DESPRE LIMITELE AUTORITĂŢII SOCIETĂŢII

159

le reprime ºi pe ele? ªi, ca adaos la inevitabilele imperfecþiuni ale legii, n-ar trebui oare ca opinia publicã sã organizeze cel puþin o supraveghere puternicã asupra acestor vicii
ºi sã aplice inflexibil sancþiuni sociale celor despre care se
ºtie cã se fac vinovaþi de ele? Aici nu este vorba (s-ar putea spune) de o îngrãdire a individualitãþii ori de împiedicarea experimentãrii unor moduri de viaþã noi ºi originale.
Singurul lucru dorit este prevenirea acelor lucruri care au
fost experimentate ºi condamnate de la începutul lumii
ºi pânã azi, a lucrurilor dovedite prin experienþã a nu fi de
folos ºi nici potrivite personalitãþii cuiva. Trebuie sã existe un anumit interval de timp ºi o anume experienþã dupã
care un adevãr moral sau o regulã de viaþã pot fi considerate statornicite; ºi nu poate fi decât de dorit ca fiecare generaþie ce urmeazã sã fie prevenitã pentru a nu cãdea în
aceeaºi prãpastie care s-a dovedit fatalã pentru predecesorii lor.
Eu admit întru totul cã rãul pe care un om ºi-l poate
face lui însuºi poate afecta serios pe cei aflaþi în strânse
legãturi cu el, atât prin intermediul simpatiilor, cât ºi al
intereselor lor, iar într-o mãsurã neînsemnatã ºi întreaga
societate. Atunci când, printr-o conduitã de acest fel, un om
ajunge sã încalce o obligaþie bine definitã ºi determinatã faþã
de o altã persoanã sau faþã de alte persoane, atunci chestiunea iese din categoria celor privitoare la propria persoanã
ºi devine susceptibilã de sancþiune moralã în sensul propriu al cuvântului. Dacã, spre exemplu, un om ajunge, prin
lipsa de cumpãtare sau extravaganþa sa, incapabil de a-ºi
mai plãti datoriile sau, odată ce ºi-a asumat rãspunderea
moralã a întemeierii unei familii, ajunge, din aceeaºi cauzã, incapabil de a-ºi întreþine familia sau de a educa pe
membrii ei, el meritã sã fie condamnat ºi ar putea fi pe
bunã dreptate pedepsit; dar nu pentru extravaganþã, ci

160

DESPRE LIBERTATE

pentru încãlcarea datoriei sale faþã de familie sau faþã de
creditorii sãi. Dacã veniturile pe care ar fi trebuit sã le acorde acestora el le-ar deturna chiar în vederea celei mai chibzuite investiþii, vina moralã ar fi aceeaºi. George Barnwell*
ºi-a ucis unchiul pentru a face rost de bani amantei sale;
dar ºi dacã ar fi fãcut-o pentru a se lansa în afaceri, tot ar
fi fost spânzurat. De asemenea, în cazul deseori întâlnit
al omului care pricinuieºte suferinþe familiei sale datoritã faptului cã a ajuns robul unor obiceiuri rele, reproºurile, pentru lipsa de suflet ºi nerecunoºtinþã, sunt pe deplin
meritate; dar tot aºa ar fi ºi dacã obiceiurile sale n-ar fi,
în sine, rele, câtã vreme aceste obiceiuri ar fi totuºi pricinã de suferinþã pentru cei cu care trãieºte împreunã sau
a cãror stare materialã, în virtutea unor legãturi personale, depinde de el. Cine nu dã consideraþia cuvenitã în general intereselor ºi simþãmintelor altora, câtã vreme nu este
constrâns de vreo datorie mai stringentã ºi nici îndreptãþit sã acorde o prioritate îndreptãþitã propriei persoane, este
susceptibil de condamnare moralã pentru aceastã lipsã de
consideraþie, dar nu ºi pentru cauza ei, nu pentru greºelile, cu caracter personal, faþã de sine, care au fost motivul
îndepãrtat ce a condus la ea. În mod asemãnãtor, atunci
când un om, printr-o comportare pur egoistã, se dovedeºte incapabil de a-ºi îndeplini o anumitã datorie care-i revine faþã de colectivitate, el este vinovat de a fi adus un
prejudiciu societãþii. Nici un om nu trebuie pedepsit pentru simplul fapt cã s-a îmbãtat; dar un soldat sau un poliþist trebuie pedepsit dacã este gãsit beat în timpul
serviciului. Pe scurt, ori de câte ori existã o daunã precisã
sau un risc bine determinat de producere a unei daune, fie
faþã de un individ, fie faþã de colectivitate, chestiunea iese
* Eroul unei balade populare englezeºti. (N.t.)
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din sfera rezervatã libertãþii, plasându-se în aceea a moralitãþii sau a legii.
Însã în ceea ce priveºte prejudiciul doar accidental sau,
cum s-ar putea numi, „prezumtiv“, pe care un om îl aduce societãþii printr-o comportare care nici nu încalcã vreo
datorie precisã faþã de colectivitate, nici nu prilejuieºte vãtãmarea vizibilã a vreunui alt individ decât el însuºi, inconvenientul adus de el este unul pe care societatea îºi poate
permite sã-l suporte, de dragul binelui mai însemnat care
este libertatea umanã. Dacã ar fi ca oamenii maturi sã fie
pedepsiþi pentru cã nu au grija cuvenitã faþã de ei înºiºi,
eu aº prefera ca aceasta sã se facã pentru binele lor decât
sub pretextul cã astfel se previne diminuarea capacitãþii
lor de a aduce societãþii niºte beneficii pe care aceasta nu
pretinde cã are dreptul sã le reclame. Eu însã nu pot fi de
acord sã discut chestiunea ca ºi cum societatea n-ar avea
nici un alt mijloc de a-i aduce pe membrii sãi mai slabi la
nivelul cerinþelor sale obiºnuite privind conduita raþionalã decât acela de a aºtepta pânã ce ei fac un lucru iraþional
ºi a-i pedepsi apoi, juridic sau moral, pentru acesta. Societatea a avut puteri absolute asupra lor în toatã perioada
timpurie a existenþei lor: a avut la dispoziþie întreaga perioadã a copilãriei ºi a vârstei minoratului în care putea
sã încerce sã-i facã apþi de comportare raþionalã în viaþã.
Generaþia actualã este stãpâna atât a educaþiei cât ºi a tuturor împrejurãrilor de viaþã ale generaþiei urmãtoare; ce-i
drept, ea nu poate sã-i facã pe membrii acesteia absolut înþelepþi ºi buni, pentru cã este ea însãºi atât de regretabil
deficitarã în ce priveºte bunãtatea ºi înþelepciunea; iar în
cazuri individuale, cele mai bune dintre eforturile sale nu
sunt totdeauna ºi cele mai eficiente, dar ea este capabilã,
cât se poate de bine, sã facã generaþia care se ridicã, luatã în întregul ei, la fel de bunã, ºi chiar ceva mai bunã,
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decât este ea însãºi. Dacã societatea permite ca un numãr considerabil din membrii sãi sã rãmânã ºi la vârsta adultã copii, incapabili de a se lãsa înrâuriþi de examinarea
raþionalã a motivelor mai îndepãrtate, atunci ea este cea care
poartã vina pentru urmãrile ce decurg de aici. Înarmatã nu numai cu toate mijloacele pe care le are educaþia, dar ºi cu
ascendentul pe care autoritatea opiniilor unanim admise
îl are totdeauna asupra acelor spirite care sunt cel mai puþin capabile sã judece singure ºi ajutatã de sancþiunile fireºti
care nu pot sã nu se abatã asupra celor ce-ºi atrag repulsia
sau dispreþul celor ce-i cunosc, societatea sã nu pretindã cã
are nevoie, pe lângã toate acestea, ºi de puterea de a porunci
ºi de a impune ascultare în chestiuni care privesc personal
pe indivizi, în chestiuni în care, conform tuturor principiilor de guvernare ºi de justiþie, dreptul de a hotãrî trebuie
sã revinã celor care au de suferit consecinþele. Nici nu existã ceva care ar putea sã compromitã ºi sã zãdãrniceascã mai
mult mijloacele mai bune de a înrâuri conduita decât o face
recurgerea la mijloace rele. Dacã printre cei asupra cãrora se
îndreaptã încercarea de a constrânge la chibzuinþã ºi moderaþie existã unii care au stofa din care se croiesc caracterele
viguroase ºi independente, atunci cei în cauzã, fãrã excepþie, se vor revolta împotriva jugului. Nici un om de acest
fel nu va socoti cã alþii au dreptul de a-l controla în chestiunile care îl privesc, aºa cum au dreptul de a-l împiedica sã le aducã prejudicii în cele care îi privesc pe ei; sã
sfideze o asemenea autoritate uzurpatoare, fãcând cu ostentaþie exact opusul a ceea ce ea ordonã ajunge foarte repede sã fie considerat un adevãrat semn de bravurã ºi
curaj; aºa cum s-a întâmplat în cazul vulgaritãþii care, în
vremea lui Carol II, a urmat intoleranþei morale fanatice a puritanilor. Iar cu privire la ceea ce se spune despre
necesitatea de a apãra societatea faþã de exemplul rãu dat
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altora de cãtre cei vicioºi sau prea îngãduitori cu ei înºiºi
este adevãrat cã un exemplu rãu poate avea urmãri periculoase, mai ales exemplul celui care face ceva rãu altora fãrã
sã fie pedepsit. Dar noi vorbim acum de comportarea care,
fãrã a face rãu altora, se presupune a face mult rãu agentului însuºi; ºi nu vãd cum cei care cred acest lucru ar putea gândi altfel decât cã, în ansamblu, exemplul trebuie sã
fie mai mult binefãcãtor decât vãtãmãtor, deoarece, dacã el
dã în vileag conduita greºitã, tot el dã în vileag ºi acele urmãri dureroase sau degradante care, atâta vreme cât conduita este pe drept condamnatã, nu pot sã nu o însoþeascã,
în toate cazurile sau în cele mai multe din ele.
Dar cel mai puternic dintre toate argumentele ce se pot
aduce împotriva intervenþiei publicului larg în chestiunile
ce þin de conduita strict personalã este acela cã, atunci când
acesta intervine, este mai mult decât probabil cã intervine
cum nu trebuie ºi unde nu trebuie. În chestiuni de moralitate publicã, privind datoria faþã de alþii, opinia publicã, adicã a majoritãþii dominante, deºi adeseori greºitã, este
totuºi, dupã cât se pare, de cele mai multe ori corectã; cãci
în chestiuni de acest fel celor ce o compun nu li se cere
nimic altceva decât sã judece despre propriile lor interese,
despre felul în care un anume mod de comportare, dacã
practicarea sa ar fi permisã, i-ar afecta pe ei înºiºi. În schimb,
opinia unei majoritãþi de acelaºi fel asupra unor chestiuni
de conduitã care îl privesc doar pe individul însuºi, dacã
este impusã ca lege unei minoritãþi, este, dupã toate probabilitãþile, tot atât de des greºitã pe cât de des este corectã; cãci în aceste situaþii opinia publicã înseamnã, în cel mai
bun caz, pãrerea unora despre ceea ce este bun sau rãu pentru alþii; iar deseori nu înseamnã nici mãcar atât, publicul
trecând, cu cea mai adâncã indiferenþã, peste ce este pe placul sau în interesul celor a cãror conduitã o judecã, luând
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în consideraþie numai propriile preferinþe. Sunt mulþi
oameni care considerã orice conduitã care le displace drept
un prejudiciu adus lor, personal, resimþind-o ca pe o ofensã la adresa propriilor lor simþãminte; cum a fãcut un bigot
care, atunci când a fost acuzat cã nu respectã simþãmintele
religioase ale altora, a fost auzit replicând cã aceia nu respectã simþãmintele lui, persistând în odiosul lor cult sau crez.
Nu se poate pune însã pe acelaºi plan ceea ce simte cineva faþã de propriile pãreri ºi ceea ce simte altul care este
ofensat de faptul cã cel dintâi are pãrerea pe care o are;
tot aºa cum nu stau pe acelaºi plan dorinþa unui hoþ de a fura
punga cuiva ºi dorinþa proprietarului ei de a o pãstra. Gusturile unui om sunt în aceeaºi mãsurã treaba lui personalã
ca ºi pãrerile sau punga lui. Oricine îºi poate cu uºurinþã
închipui un public ideal care ar lãsa neatinsã libertatea de
alegere a indivizilor în toate chestiunile incerte, cerându-le
doar sã se abþinã de la acele moduri de comportare pe care
le-a condamnat întreaga experienþã umanã. Dar unde s-a
vãzut un public care sã punã astfel de limite cenzurii pe care
o exercitã? sau când îºi bate publicul capul cu experienþa
universalã? Amestecându-se în chestiuni de conduitã personalã, el se gândeºte rareori la altceva decât la monstruozitatea unei comportãri sau simþiri care s-ar deosebi de
cele proprii lui însuºi; ºi acest criteriu de judecatã, abia
mascat, este înfãþiºat omenirii, de cãtre nouã zecimi dintre moraliºti ºi teoreticieni, ca ºi cum ar fi imperativul impus de religie ºi filozofie. Ei ne învaþã cã anumite lucruri
sunt corecte pentru cã sunt corecte; pentru cã aºa le socotim noi. Ne spun sã cãutãm în minþile ºi inimile noastre
legile privind conduita, legi obligatorii pentru noi înºine
ºi pentru toþi ceilalþi. Iar bietul public ce altceva poate face
decât sã aplice aceste recomandãri, fãcând din propriile
aprecieri asupra binelui ºi rãului, dacã acestea se bucurã
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de o unanimitate acceptabilã în rândurile sale, obligaþii pentru toatã lumea?
Rãul evidenþiat aici nu este unul care existã doar în teorie; ºi poate cã cititorul aºteaptã sã dau exemple în care
publicul din þara ºi epoca noastrã conferã în mod nepotrivit propriilor sale preferinþe caracterul unor legi morale.
Eu însã nu scriu un eseu asupra aberaþiilor atitudinii morale existente. Acesta este un subiect prea însemnat pentru
a fi discutat doar în treacãt, ca simplã ilustrare. Totuºi exemplele sunt necesare pentru a arãta cã principiul pe care îl
susþin este de importanþã majorã, ca ºi de importanþã practicã, ºi cã nu mã strãduiesc sã ridic o stavilã în calea unui
rãu imaginar. ªi nu e greu de arãtat, prin nenumãrate exemple, cã extinderea graniþelor a ceea ce s-ar putea numi poliþia moralã pânã la încãlcarea acelei libertãþi individuale care
este, în mod absolut indiscutabil, legitimã constituie una
dintre cele mai rãspândite înclinaþii omeneºti.
Ca prim exemplu, luaþi antipatiile pe care oamenii le nutresc împotriva altor oameni pentru simplul motiv cã au
alte credinþe religioase ºi nu respectã aceleaºi prescripþii religioase, în special când e vorba de abstinenþã. Ca sã citez un exemplu destul de banal, nimic din crezul ºi practica
creºtinilor nu contribuie mai mult la întreþinerea urii mahomedanilor faþã de ei decât consumul de cãtre cei dintâi al cãrnii de porc. Puþine sunt lucrurile pe care creºtinii
ºi europenii le privesc cu un dezgust mai sincer decât cel
cu care musulmanii privesc acest fel anume de a-þi potoli
foamea. Este, mai întâi, o ofensã adusã religiei lor; dar aceasta nu explicã nicidecum gradul înalt ºi felul specific al repulsiei lor; cãci ºi vinul este interzis de religia lor, dar
înfruptarea din el, deºi socotitã de toþi musulmanii ceva rãu,
nu este socotitã dezgustãtoare. Aversiunea lor faþã de carnea „necuratei jivine“ este, dimpotrivã, de acel gen anume,
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asemãnãtor unei repulsii instinctive, pe care ideea de necurãþenie, odată ce pãtrunde adânc în simþire, pare sã-l
trezeascã totdeauna pânã ºi în cei ale cãror obiceiuri personale nu se disting defel prin curãþenie, gen exemplificat
în mod remarcabil de sentimentul de impuritate religioasã
care este atât de intens la hinduºi. Sã presupunem acum
cã în rândurile unui popor, în care majoritatea ar fi formatã
din musulmani, acea majoritate ar insista sã nu se permitã ca
în þarã cineva sã mãnânce carne de porc. Acest lucru n-ar
fi câtuºi de puþin nou în þãrile islamice1. Ar însemna el însã
o exercitare legitimã a autoritãþii morale a opiniei publice?
ªi dacã nu, de ce nu? Pentru acest public, obiceiul respectiv este într-adevãr revoltãtor. De asemenea, ei cred în mod
sincer cã el este interzis ºi detestat de Divinitate. Aceastã
interdicþie nu ar putea fi condamnatã nici ca persecuþie religioasã. Cãci, deºi s-ar putea ca ea sã aibã o origine religioasã, totuºi n-ar fi persecuþie pe motive religioase, deoarece
nici o religie nu face din consumarea cãrnii de porc o datorie. Singurul temei valabil de condamnare ar putea fi acela cã nu este treaba publicului sã se amestece în chestiuni
care þin de gusturile personale ºi preocupãrile pentru sine
ale individului.
1 Cazul parºilor din Bombay oferã în aceastã privinþã un exemplu.
Atunci când membrii acestui neam harnic ºi întreprinzãtor, descendenþii adoratorilor persani ai focului, au ajuns, fugind din faþa califilor care
intraserã în þara lor de baºtinã, în India de Vest, ei au fost toleraþi de
regii hinduºi cu condiþia de a nu mânca deloc carne de vitã. Când acele regiuni au cãzut, mai târziu, sub dominaþia cuceritorilor mahomedani, parºii s-au bucurat în continuare de indulgenþa lor, cu condiþia
de a se abþine de la consumarea cãrnii de porc. Ceea ce la început
n-a fost decât supunere faþã de stãpânire a devenit mai târziu o a doua
naturã ºi astãzi parºii se abþin de la consumarea atât a cãrnii de vitã,
cât ºi a cãrnii de porc. Deºi nu este impusã de religia lor, dubla abstinenþã a devenit un obicei al neamului lor; iar obiceiul, în Orient,
este o religie.

DESPRE LIMITELE AUTORITĂŢII SOCIETĂŢII

167

Dar sã venim ceva mai aproape de casã: majoritatea
spaniolilor considerã a fi o mare impietate, ce ofenseazã
în cel mai înalt grad Fiinþa Supremã, slãvirea acesteia în
alt fel decât cel romano-catolic; ºi nici un alt mod public
de a o slãvi (decât cel romano-catolic) nu este admis de
lege pe pãmântul spaniol. Lumea din sudul Europei considerã cãsãtoria clericilor nu numai ca un lucru care vãdeºte lipsa de credinþã, ci ºi ca un lucru impur, lipsit de
decenþã, necuviincios, dezgustãtor. Ce cred oare protestanþii despre aceste simþãminte absolut sincere ºi despre
încercarea de a le impune celor ce nu sunt catolici? Dacã
ar fi îndreptãþit ca un om sã stânjeneascã libertatea altuia
în chestiuni care nu privesc interesele publice, pe baza cãrui principiu ar mai putea fi excluse însã aceste situaþii fãrã
a comite o inconsecvenþã sau cine ar putea sã-i condamne
pe oamenii care doresc sã suprime ceea ce ei considerã a fi
un lucru scandalos în ochii lui Dumnezeu ºi ai oamenilor? Nu se poate aduce în favoarea interzicerii unui lucru
privit ca o imoralitate de ordin personal nici un argument
care sã fie mai puternic decât cel ce pledeazã în favoarea
suprimãrii acestor practici în ochii celor care le privesc
drept impietãþi; iar dacã nu dorim sã adoptãm logica persecutorilor, spunând cã noi putem persecuta pe alþii cãci
avem dreptate, pe când ei nu trebuie sã ne persecute, deoarece greºesc, atunci trebuie sã ne ferim sã admitem un principiu pe care l-am resimþi ca pe o mare nedreptate în cazul
când ni s-ar aplica nouã înºine.
Exemplelor date mai înainte li s-ar putea obiecta, deºi
aceasta n-ar fi o obiecþie rezonabilã, cã sunt deduse din
împrejurãri care nu sunt posibile la noi: fiind improbabil
ca, în Anglia, opinia publicã sã impunã abþinerea de a mânca diverse cãrnuri sau sã împiedice pe oameni de a venera
pe cine vor ori de a se cãsãtori sau nu conform crezului
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sau înclinaþiilor lor. Urmãtorul exemplu însã va ilustra un
mod de îngrãdire a libertãþii de al cãrui pericol nu suntem
nici noi cu totul feriþi. Oriunde puritanii au fost îndeajuns
de puternici, cum a fost cazul în Noua Anglie sau în Marea Britanie în vremea republicii, ei s-au strãduit ºi au reuºit în bunã mãsurã sã punã capãt tuturor distracþiilor
publice ºi aproape tuturor celor particulare: în special muzicii, dansului, jocurilor publice, altor întruniri cu scop de
divertisment, precum ºi teatrului. Existã încã în Anglia mari
grupuri de oameni ale cãror idei morale ºi religioase condamnã aceste moduri de recreere; ºi cum aceste grupuri
aparþin mai ales clasei de mijloc, care reprezintã forþa aflatã în ascensiune în actualele condiþii sociale ºi politice din
regat, nu este deloc imposibil ca persoane cu asemenea simþãminte sã ajungã într-o bunã zi sã deþinã majoritatea în
Parlament. Cum va privi restul comunitãþii faptul cã distracþiile ce îi vor fi permise vor fi reglementate pe baza simþãmintelor morale ºi religioase ale mult mai severilor
calviniºti ºi metodiºti? Oare nu va dori, atunci, în mod
destul de imperios, ca aceºti membri ai societãþii a cãror
pioºenie este stânjenitoare sã-ºi vadã de treburile lor? Or,
tocmai acest lucru ar trebui spus fiecãrei cârmuiri ºi fiecãrui public care are pretenþia ca nici un om sã nu se bucure de o plãcere pe care ele o socotesc nesãnãtoasã. Dar
dacã principiul care stã la baza acestei pretenþii ar fi acceptat, atunci nimeni n-ar putea, în mod rezonabil, sã obiecteze în cazul când majoritatea sau altã forþã preponderentã
în þarã ar acþiona pe baza lui; ºi toþi oamenii ar trebui sã
fie gata sã se conformeze ideii de republicã creºtinã, aºa
cum era ea înþeleasã de primii coloniºti din Noua Anglie,
în caz cã o comunitate religioasã asemãnãtoare cu a lor ar
reuºi vreodatã sã-ºi recâºtige terenul pierdut, aºa cum s-a
întâmplat de atâtea ori cu religii presupuse a fi în declin.
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Dar sã ne închipuim o altã situaþie posibilã a cãrei apariþie este poate mai probabilã decât a celei menþionate în
ultimul exemplu. Dupã cum este unanim recunoscut, existã în lumea contemporanã o puternicã tendinþã cãtre organizarea democraticã a societãþii, organizare însoþitã sau
nu de existenþa unor instituþii politice populare. Se afirmã
cã în þara în care aceastã tendinþã s-ar fi materializat cel mai
mult, în care atât societatea, cât ºi cârmuirea sunt foarte democratice — e vorba de Statele Unite —, simþãmintele majoritãþii, cãreia orice aparenþã a unui stil de viaþã mai fastuos
sau mai costisitor decât cel la care poate ea aspira sã se ridice îi este dezagreabilã, acþioneazã ca o lege somptuarã*
destul de eficace ºi cã în multe pãrþi din Uniunea americanã este într-adevãr dificil ca un om cu venituri foarte
mari sã poatã gãsi un mod de a le cheltui fãrã a risca sã
stârneascã dezaprobarea popularã. Deºi asemenea afirmaþii sunt, fãrã nici o îndoialã, mult exagerate, dacã e sã le
luãm ca prezentãri ale faptelor reale, totuºi starea de lucruri descrisã de ele nu este numai posibilã ºi lesne de închipuit, dar este chiar un rezultat probabil al simþãmintelor
democratice combinate cu ideea cã publicul are drept de
veto asupra felului în care indivizii trebuie sã-ºi cheltuiascã veniturile. Nu trebuie decât sã mai presupunem o
rãspândire apreciabilã a opiniilor socialiste, ºi în ochii majoritãþii a fi în posesia unei proprietãþi ce depãºeºte un anumit nivel scãzut sau a vreunui venit ce nu a fost câºtigat
prin muncã manualã ar putea deveni un lucru scandalos.
Pãreri asemãnãtoare, în principiu, cu acestea predominã
deja în mare mãsurã în rândurile clasei muncitorilor manuali ºi apasã greu, tiranic, asupra celor ce se supun în
* Lege reglementând stilul de viaþã al oamenilor, în scopul prevenirii exceselor ºi extravaganþelor ºocante (de exemplu, în materie de
lux). (N.t.)
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principal opiniei clasei respective, adicã tocmai asupra
membrilor ei. Este ºtiut cã muncitorii care lucreazã prost
ºi care, în multe ramuri industriale, constituie majoritatea lucrãtorilor sunt în mod hotãrât de pãrerea cã ei trebuie sã primeascã aceleaºi salarii ca ºi cei care lucreazã bine,
precum ºi cã nimãnui n-ar trebui sã-i fie permis ca, lucrând în acord sau în vreun alt fel, sã câºtige, datoritã îndemânãrii superioare sau hãrniciei, mai mult decât câºtigã
alþii care sunt lipsiþi de aceste calitãþi. ªi aceºtia recurg la
o poliþie moralã, care uneori devine ºi fizicã, pentru a împiedica pe lucrãtorii îndemânatici sã primeascã, iar pe patroni sã dea, o remuneraþie mai mare pentru o prestaþie
superioarã. Dacã publicul are dreptul de a decide în chestiuni personale, eu nu vãd de ce asemenea oameni ar greºi
sau cum un anumit public ar putea fi blamat pentru faptul cã revendicã asupra comportãrii membrilor sãi aceeaºi
autoritate pe care publicul larg o revendicã asupra oamenilor în general.
Dar sã nu mai stãruim asupra unor cazuri ipotetice.
Existã, chiar în zilele noastre, uzurpãri flagrante, efectiv
practicate, ale libertãþii vieþii particulare, precum ºi uzurpãri încã ºi mai mari ce ameninþã, cu oarecare ºanse, sã
se impunã. ªi tot în zilele noastre se fac auzite opinii ce
revendicã dreptul nelimitat al publicului nu numai de a
interzice prin lege tot ce considerã a fi greºit, ci ºi de a
interzice, în scopul de a preîntâmpina ceea ce considerã
a fi greºit, un numãr de lucruri despre care admite cã sunt
nevinovate.
În numele prevenirii patimii beþiei, locuitorilor dintr-o
colonie englezã ºi a aproape jumãtate din Statele Unite li
s-a interzis prin lege sã facã uz de bãuturi fermentate în
oricare alte scopuri decât cele medicale: cãci interzicerea
vânzãrii lor este, de fapt, aºa cum s-a ºi intenþionat sã fie,

DESPRE LIMITELE AUTORITĂŢII SOCIETĂŢII

171

o interzicere a folosirii lor. ªi, deºi imposibilitatea aplicãrii acestei legi a pricinuit abrogarea ei în mai multe state ale Uniunii americane, inclusiv în cel de la numele cãruia
se trage numele ei*, s-a iniþiat totuºi o încercare, continuatã cu mult zel de cãtre o seamã de oameni ce se declarã filantropi, de a face agitaþie în favoarea unei legi asemãnãtoare
ºi în Anglia. Asociaþia sau „Alianþa“**, cum îºi spune ea
însãºi, care s-a format în acest scop, a dobândit oarecare notorietate datoritã publicitãþii de care s-a bucurat corespondenþa dintre secretariatul ei ºi una dintre foarte
puþinele personalitãþi publice din Anglia care susþin cã
opiniile unui politician trebuie sã se bazeze pe principii.
Contribuþia lordului Stanley la aceastã corespondenþã este
de naturã sã întãreascã speranþele pe care le-au pus deja în
el cei care ºtiu cât de rare sunt, din nefericire, printre cei
ce joacã un rol în viaþa publicã, calitãþi ca acelea manifestate în unele din apariþiile sale publice. Purtãtorul de cuvânt al Alianþei, care „ar deplânge profund recunoaºterea
oricãrui principiu ce ar putea fi rãstãlmãcit în aºa fel încât sã justifice bigotismul ºi persecuþia“, se strãduieºte sã
scoatã în evidenþã „bariera mare ºi de netrecut“ ce desparte asemenea principii de cele ale asociaþiei. „Toate chestiunile privitoare la gândire, opinii, conºtiinþã mi se par“,
spune el, „a se afla în afara sferei legislaþiei; iar toate cele
ce vizeazã actele sociale, obiceiurile, relaþiile, subordonate doar puterii legitime a statului însuºi, ºi nu individului, a fi înlãuntrul acestei sfere.“ Nu se face nici o menþiune
privitoare la o a treia categorie, diferitã de acestea douã,
* Legea respectivã purta numele de „Legea Maine asupra bãuturilor (alcoolice)“. (N.t.)
** Este vorba despre o asociaþie, înfiinþatã în 1853, care milita
pentru promulgarea unei legi vizând interzicerea vânzãrii bãuturilor alcoolice. (N.t.)
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adicã la actele ºi obiceiurile care nu sunt sociale, ci individuale; cu toate cã tocmai acestei categorii îi aparþine, cu
siguranþã, actul de a consuma bãuturi fermentate. Însã vânzarea bãuturilor fermentate este o formã de negoþ, iar negoþul este o activitate socialã. Îngrãdirea pusã în cauzã nu
este însã o îngrãdire a libertãþii vânzãtorului, ci a cumpãrãtorului ºi consumatorului; cãci statul ar putea sã-i interzicã sã bea vin la fel de bine cum, în mod intenþionat,
îl pune în imposibilitatea de a ºi-l procura. Dar secretarul zice: „în calitate de cetãþean, revendic dreptul la legiferare ori de câte ori drepturile mele sociale sunt ºtirbite
prin actele sociale ale altora“. ªi acum, în legãturã cu definirea acestor „drepturi sociale“: „Dacã existã lucruri care
îmi ºtirbesc drepturile sociale, atunci comerþul cu bãuturi
tari se numãrã, cu siguranþã, printre ele. El distruge dreptul meu fundamental la siguranþã, creând ºi stimulând mereu dezordinea socialã. Îmi încalcã dreptul la egalitate, cãci
se obþine profit din crearea unei sãrãcii pentru atenuarea
cãreia sunt folosiþi bani din impozitul plãtit de mine. Îmi
stânjeneºte dreptul la o dezvoltare moralã ºi intelectualã liberã, semãnând pericole pe calea pe care o urmez, precum ºi slãbind ºi demoralizând societatea, de la care eu am
tot dreptul sã pretind comunicare ºi sprijin mutual.“ Iatã
o teorie a „drepturilor sociale“ de un gen care, dupã toate probabilitãþile, nu ºi-a mai gãsit niciodatã pânã acum
expresia în cuvinte: care pretinde nici mai mult, nici mai
puþin decât cã este dreptul social absolut al fiecãrui individ de a pretinde ca orice alt individ sã se comporte, în
toate privinþele, exact aºa cum s-ar cuveni; cã oricine se
abate câtuºi de puþin de la o asemenea comportare violeazã drepturile mele, autorizându-mã sã cer puterii legislative sã înlãture rãul. Un principiu atât de monstruos este cu
mult mai periculos decât orice caz singular de îngrãdire
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a libertãþii; nu existã nici mãcar o singurã violare a libertãþii care sã nu poatã fi justificatã cu ajutorul lui; el nu recunoaºte dreptul la nici una dintre libertãþi, exceptând poate
pe aceea de a avea pãreri þinute în secret, neexprimate niciodatã; cãci, în clipa în care o opinie consideratã de mine
nocivã a ieºit din gura cuiva, ea ºtirbeºte toate „drepturile sociale“ atribuite mie de cãtre Alianþã. Doctrina respectivã recunoaºte fiecãrui om dreptul de a se preocupa
de desãvârºirea moralã, intelectualã ºi chiar fizicã a altora, desãvârºire ce ar urma sã fie definitã conform etaloanelor împãrtãºite de cel ce revendicã un asemenea drept.
Un alt exemplu important de amestec nelegitim în chestiuni ce þin de libertatea la care are dreptul orice individ,
amestec ce nu este doar o primejdie potenþialã, ci unul care
triumfã efectiv de mult este legislaþia sabaticã*. Fãrã îndoialã, abþinerea, o zi pe sãptãmânã, de la exercitarea obiºnuitei ocupaþii zilnice — în mãsura în care cerinþele vieþii
permit acest lucru — deºi nu constituie nicidecum o obligaþie religioasã decât pentru evrei, este un obicei extrem
de binefãcãtor. ªi, întrucât acest obicei nu poate fi respectat fãrã un consimþãmânt general referitor la aceasta din
partea celor ce muncesc, atâta vreme cât unii oameni, lucrând, pot pune pe alþii în situaþia de a trebui sã lucreze
ºi ei, este admisibil ºi drept ca legea sã garanteze fiecãruia respectarea obiceiului de cãtre ceilalþi, suspendând activitãþile mai importante ale industriei într-o anumitã zi.
Dar aceastã justificare, întemeiatã pe interesul pe care îl
au ceilalþi în respectarea acestei practici de cãtre fiecare
individ, nu se aplicã îndeletnicirilor liber alese, pe care
un om le poate socoti potrivite pentru folosirea timpului sãu liber; dupã cum nu este valabilã, câtuºi de puþin,
pentru restricþiile legale asupra distracþiilor. Este adevãrat
* Legislaþie care reglementa respectarea repausului duminical. (N.t.)
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cã distracþia unora poate însemna ca în ziua respectivã alþii
sã lucreze; dar plãcerea, ºi cu atât mai mult recreerea utilã
a unui numãr mare de oameni meritã truda câtorva, cu condiþia ca ocupaþia respectivã sã fie liber aleasã ºi sã se poatã
renunþa, tot liber, la ea. Cei ce lucreazã au perfectã dreptate atunci când socotesc cã, dacã toatã lumea ar lucra duminicile, munca a ºapte zile ar trebui prestatã în schimbul
salariilor pentru ºase zile; însã câtã vreme marea masã a
activitãþilor sunt suspendate, micul numãr al celor care
trebuie totuºi sã lucreze pentru ca alþii sã se poatã distra
obþine o creºtere proporþionalã a câºtigurilor, ei nefiind
totuºi obligaþi sã continue aceste ocupaþii dacã preferã sã
beneficieze de timp liber în loc sã primeascã remuneraþie.
Dacã se cautã ºi o altã soluþie, ea poate fi gãsitã în aceea
cã se poate stabili, printr-un obicei, o zi de sãrbãtoare altã
datã în cursul sãptãmânii pentru aceste categorii speciale
de oameni. Aºadar, singurul argument ce s-ar putea invoca în favoarea restricþiilor puse asupra distracþiilor duminicale trebuie sã fie acela cã ele sunt, din punct de vedere
religios, ceva rãu, motiv de legiferare împotriva cãruia nici
un protest nu este prea hotãrât — Deorum iniuriae Diis
curae*. Rãmâne de dovedit cã societatea sau vreunul din
demnitarii sãi ar avea însãrcinarea, datã din ceruri, de a rãzbuna orice presupusã ofensã adusã Atotputernicului care
nu este ºi un rãu fãcut semenilor noºtri. Ideea cã ar fi de
datoria unui om sã facã în aºa fel încât altul sã-ºi respecte datoria religioasã a fost fundamentul tuturor persecuþiilor religioase sãvârºite vreodatã ºi, dacã ar fi admisã, ea
le-ar putea justifica pe deplin. Deºi simþãmântul care rãbufneºte în încercãrile repetate de a opri circulaþia trenurilor duminica, în cererea ca muzeele sã fie închise duminica
* „Zeii înºiºi pot remedia vãtãmãrile ce li s-au adus.“ Tacit, Anale,
1.73 (în lb. latinã, în original). (N.t.)
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ºi altele de acest fel nu are cruzimea persecuþiilor din vechime, starea de spirit vãditã de el este, în fond, aceeaºi. ªi
anume, este hotãrârea de a nu tolera ca alþii sã facã ceea ce le
permite religia lor deoarece sunt lucruri pe care nu le permite religia celui care îi persecutã. Este credinþa dupã care
Domnul nu numai cã detestã fapta necredinciosului, dar
ne va socoti vinovaþi ºi pe noi dacã îl lãsãm nepedepsit.
Nu mã pot abþine sã nu adaug acestor exemple privitoare la importanþa scãzutã acordatã libertãþii umane pe acela al limbajului de persecuþie fãþiºã care îºi face simþitã
prezenþa în presa din Anglia ori de câte ori se simte chematã sã ia notã de remarcabilul fenomen al mormonismului. S-ar putea spune multe despre faptul neaºteptat ºi
instructiv cã o pretinsã nouã revelaþie, precum ºi o religie bazatã pe ea, produs al unei imposturi evidente, care
nici mãcar nu este susþinutã de prestigiul unor calitãþi extraordinare ale fondatorului ei, gãseºte crezare la sute de
mii de oameni, fãcându-se din ea fundamentul unei societãþi, în epoca ziarelor, a cãilor ferate ºi a telegrafului electric. Ceea ce ne intereseazã însã pe noi aici este cã aceastã
religie, ca ºi altele mai bune, are martirii ei; cã profetul ºi
fondatorul ei a fost ucis de mulþime pentru învãþãturile
sale; cã ºi alþi aderenþi ai ei ºi-au pierdut viaþa ca urmare a
aceleiaºi violenþe aflate în afara legii; cã ei au fost alungaþi
in corpore, cu forþa, din þara lor de obârºie; ºi chiar acum,
când au fost hãituiþi pânã într-un cotlon singuratic din mijlocul deºertului, mulþi oameni din Anglia declarã deschis
cã ar fi drept (numai cã nu este convenabil) sã fie trimisã o expediþie împotriva lor pentru a-i constrânge prin forþã sã se conformeze opiniilor celorlalþi oameni. Elementul
din doctrina mormonilor care stârneºte, în principal, antipatia, a cãrei izbucnire îºi face simþitã prezenþa în obiºnuitele îngrãdiri ale toleranþei religioase, este aprobarea
poligamiei; poligamie care, deºi permisã mahomedanilor,
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ºi hinduºilor, ºi chinezilor, pare sã provoace o duºmãnie
de nepotolit atunci când este practicatã de oameni care
vorbesc englezeºte ºi se declarã a fi un gen de creºtini. Nimeni nu dezaprobã mai profund decât mine aceastã instituþie mormonã; atât din alte motive, cât ºi pentru cã, departe
de a fi cumva permisã de principiul libertãþii, ea constituie
o încãlcare directã a acestui principiu, fiind o þintuire în lanþuri a jumãtate din comunitate ºi o eliberare a celeilalte jumãtãþi de reciprocitatea obligaþiilor faþã de cea dintâi. Totuºi
nu trebuie pierdut din vedere cã aceastã legãturã este în
aceeaºi mãsurã voluntarã din partea femeilor interesate în
ea, ºi care pot fi considerate victimele ei, pe cât este în oricare din celelalte forme ale instituþiei maritale; ºi oricât
de surprinzãtor ar putea pãrea acest fapt, el îºi gãseºte explicaþia în ideile ºi obiceiurile comune ale oamenilor, care,
obiºnuindu-le pe femei sã socoteascã mãritiºul drept singurul lucru necesar, fac lesne de înþeles faptul cã multe dintre ele preferã sã fie doar una din mai multe soþii decât sã
nu fie deloc soþia cuiva. Nu se cere altor þãri sã recunoascã asemenea însoþiri ori sã scuteascã vreo parte din locuitorii lor de respectarea propriilor legi în virtutea opiniilor
mormonilor. Însã în situaþia când disidenþii au fãcut, în faþa
sentimentelor ostile ale celorlalþi, mult mai multe concesii
decât li s-ar fi putut cere pe bunã dreptate; în situaþia când
au pãrãsit þãrile în care doctrinele lor erau considerate inacceptabile, stabilindu-se într-un colþ îndepãrtat al pãmântului, colþ pe care tocmai ei l-au fãcut pentru prima datã
locuibil pentru o fiinþã omeneascã; în aceastã situaþie deci
este greu de înþeles pe baza cãror alte principii în afara celor ale tiraniei pot fi împiedicaþi sã trãiascã acolo sub domnia legilor dorite de ei, în condiþiile în care nu comit nici o
agresiune asupra altor popoare ºi acordã celor care nu sunt
mulþumiþi de felul lor de a trãi deplina libertate de a pãrãsi acele locuri. Un autor recent, având, în anumite privin-
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þe, merite considerabile, propune (ca sã folosim propriile-i cuvinte), nu o cruciadã, dar o civilizadã împotriva acestei comunitãþi poligame, pentru a pune capãt la ceea ce lui
i se pare a fi un pas înapoi în dezvoltarea civilizaþiei. La fel
îmi apare ºi mie fenomenul incriminat, numai cã eu n-am
cunoºtinþã de existenþa vreunui drept al unei comunitãþi
de a forþa o alta sã fie civilizatã. Atâta vreme cât victimele unei legislaþii proaste nu cer ajutorul altor comunitãþi,
eu nu pot admite ca oameni care n-au nici o legãturã cu
ele sã vinã ºi sã cearã ca unei stãri de lucruri cu care toþi
cei interesaþi par sã fie mulþumiþi sã i se punã capãt pentru
simplul motiv cã ea constituie un scandal pentru persoane
aflate la câteva mii de mile distanþã ºi pe care aceastã stare
de lucruri nu-i priveºte defel. N-au decât sã trimitã misionari, dacã vor, pentru a þine predici împotriva acelei stãri
de lucruri; ºi n-au decât sã se opunã, prin orice mijloace
cinstite (dintre care însã nu face parte reducerea la tãcere a propovãduitorilor) rãspândirii unor doctrine similare în rândurile propriului lor popor. Dacã civilizaþia a
învins barbaria pe vremea când barbaria stãpânea întreaga lume, ar fi prea de tot sã pretindem cã ne temem ca nu
cumva barbaria, dupã ce a fost pe deplin biruitã, sã renascã ºi sã subjuge civilizaþia. O civilizaþie care poate sucomba astfel în faþa inamicului învins de ea trebuie mai înainte
de toate sã fi degenerat într-atât încât nici preoþii ºi predicatorii sãi, ºi nici altcineva n-ar mai avea puterea sau nu ºi-ar
mai da osteneala de a se ridica în apãrarea ei. Dacã aºa stau
lucrurile, atunci cu cât civilizaþia respectivã ar fi mai repede concediatã, cu atât ar fi mai bine. Ea nu va putea face
altceva decât sã meargã din rãu în mai rãu pânã când va
fi distrusã ºi regeneratã (asemenea Imperiului Roman de
Apus) de cãtre barbari energici.

Capitolul V

APLICAÞII

Principiile afirmate în aceste pagini trebuie admise, într-o
manierã mai generalã, ca bazã pentru discutarea detaliilor,
înainte ca aplicarea lor consecventã în toate variatele domenii ale guvernãrii ºi ale moralei sã poatã fi întreprinsã
cu ºanse de a trage oarecare folos din ea. Puþinele observaþii pe care îmi propun sã le fac asupra unor chestiuni
de detaliu sunt destinate mai curând sã ilustreze principiile decât sã le urmãreascã pânã la ultimele lor consecinþe. Ceea ce ofer eu nu sunt atât aplicaþii, cât exemple de
aplicaþii, de naturã sã facã mai limpezi înþelesul ºi limitele celor douã maxime care, împreunã, alcãtuiesc întreaga
doctrinã a acestui eseu ºi sã ajute judecata sã pãstreze echilibrul în cazurile în care se iscã vreo îndoialã în legãturã
cu întrebarea care din ele trebuie aplicat.
Aceste maxime sunt: mai întâi, cã individul nu este rãspunzãtor în faþa societãþii pentru actele sale, câtã vreme
acestea privesc doar interesele sale ºi ale nimãnui altcuiva; sfaturile, recomandãrile, strãdania de a convinge, precum ºi evitarea celui în cauzã de cãtre ceilalþi oameni, dacã
acest lucru este considerat necesar de cãtre aceºtia spre propriul lor bine, sunt singurele mãsuri prin care societatea
îºi poate exprima în mod îndreptãþit aversiunea ºi dezaprobarea faþã de conduita lui; în al doilea rând, cã, pentru acþiuni care aduc prejudicii intereselor altora, individul este
rãspunzãtor, fiind pasibil fie de pedeapsa legalã, fie de una
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socialã, dacã societatea este de pãrere cã ori cea dintâi, ori
cea din urmã este necesarã pentru a se apãra.
Mai întâi de toate, nu trebuie nicicum sã se presupunã
cã, întrucât numai vãtãmarea sau probabilitatea unei vãtãmãri aduse intereselor altora poate justifica intervenþia
societãþii, ele ar justifica totdeauna o atare intervenþie. În
multe cazuri, urmãrind un þel îndreptãþit, individul pricinuieºte în mod necesar ºi, prin urmare, îndreptãþit suferinþe sau daune altora, ori ajunge sã dobândeascã un bun pe
care ei trãgeau în mod rezonabil nãdejdea sã-l obþinã. Asemenea opoziþii de interese între indivizi iau naºtere adesea datoritã unor instituþii sociale proaste, dar ele rãmân
inevitabile câtã vreme aceste instituþii dureazã; iar unele
dintre ele ar fi inevitabile indiferent ce instituþii ar exista.
Oricine reuºeºte într-o profesiune practicatã de prea mulþi;
oricine este preferat altuia într-o competiþie pentru obþinerea unui lucru dorit de amândoi, câºtigã de pe urma
pierderii suferite de alþii, de pe urma strãduinþelor lor irosite ºi a dezamãgirii lor. Dar, aºa cum se admite îndeobºte, este mai bine, având în vedere interesele generale ale
oamenilor, ca indivizii sã-ºi urmãreascã þelurile în pofida
unor astfel de consecinþe. Cu alte cuvinte, societatea nu
admite dreptul, fie legal, fie moral, al concurenþilor dezamãgiþi, la imunitate faþã de acest gen de suferinþã; simþindu-se obligatã sã intervinã numai atunci când, pentru
obþinerea succesului, au fost folosite mijloace a cãror acceptare ar fi contrarã interesului general — ºi anume frauda sau înºelãciunea ºi forþa.
ªi iarãºi, comerþul este un act social. Oricine se ocupã
cu vânzarea vreunui soi de bunuri publicului face ceva ce
afecteazã interesele altor oameni ºi ale societãþii în general; ºi, astfel, conduita sa cade, în principiu, în sfera jurisdicþiei societãþii; pornind de aci, se susþinea cândva cã ar
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fi de datoria guvernelor ca, în toate cazurile considerate importante, sã fixeze preþurile ºi sã reglementeze procesele
de producþie. Acum însã s-a ajuns sã se recunoascã, deºi
nu înainte de a se da o luptã îndelungatã pentru aceasta, cã
atât ieftinãtatea, cât ºi buna calitate a mãrfurilor sunt cel
mai eficace asigurate lãsând o deplinã libertate producãtorilor ºi comercianþilor, cu condiþia doar ca ºi cumpãrãtorii sã aibã aceeaºi libertate de a se aproviziona oricând de
altundeva. Aceasta este aºa-numita doctrinã a Liberului
Schimb, care se bazeazã pe temeiuri diferite de principiul
libertãþii individuale afirmat în acest eseu, dar la fel de solide. Restricþiile asupra comerþului ori asupra producþiei
realizate în scopurile comerciale sunt, într-adevãr, niºte
constrângeri; ºi orice constrângere, în calitatea ei de constrângere, este un lucru rãu; dar constrângerile respective afecteazã numai acea parte a conduitei pe care societatea
are competenþa sã o supunã constrângerii, fiind rele numai din cauzã cã ele nu produc în fapt efectiv rezultatele
urmãrite a fi produse prin aplicarea lor. Întocmai cum nu
este implicat în doctrina Liberului Schimb, principiul libertãþii individuale nu este implicat nici în cele mai multe
din întrebãrile care se ridicã privitor la limitele acestei doctrine; cum ar fi, spre exemplu, în ce proporþie este acceptabil controlul public destinat prevenirii fraudelor prin
falsificare; în ce mãsurã trebuie impuse patronilor precauþii sanitare sau mãsuri destinate protecþiei lucrãtorilor angajaþi în munci periculoase. Asemenea întrebãri implicã
anumite consideraþii privind libertatea numai în mãsura
în care este totdeauna mai bine, caeteris paribus*, a-i lãsa
pe oameni în voia lor, decât a-i þine sub control; dar cã ei
pot fi în mod îndreptãþit þinuþi sub control în asemenea
* Toate celelalte fiind egale (în lb. latinã, în original). (N.t.)
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scopuri este un lucru în principiu neîndoielnic. Pe de altã
parte, existã întrebãri privitoare la intervenþia statului care
sunt, în esenþã, întrebãri privitoare la libertate; cum ar fi Legea Maine, la care ne-am referit deja; prohibirea importãrii opiului în China; restricþiile asupra vânzãrii otrãvurilor;
pe scurt, toate acele cazuri în care þelul intervenþiei statului este de a face imposibilã sau mãcar dificilã obþinerea
unei anumite mãrfi. Asemenea intervenþii restrictive pot fi
criticate nu ca îngrãdiri ale libertãþii producãtorului sau a
celui ce vinde marfa, ci ca îngrãdiri ale libertãþii cumpãrãtorului.
Unul dintre aceste exemple, cel al vânzãrii otrãvurilor,
ridicã o nouã întrebare: care sunt limitele potrivite a ceea
ce s-ar putea numi funcþiile poliþiei; în ce mãsurã poate fi
îngrãditã, în mod îndreptãþit, libertatea cuiva, în scopul prevenirii unei crime sau unui accident. Este una din funcþiile mai presus de orice discuþie ale cârmuirii aceea de a lua
precauþii împotriva unei crime înainte ca ea sã se fi comis,
precum ºi a o descoperi ºi pedepsi dupã aceea. Totuºi funcþia preventivã a cârmuirii este într-o mãsurã mult mai mare
susceptibilã de a fi obiectul unor abuzuri în dauna libertãþii decât funcþia punitivã; cãci cu greu s-ar putea gãsi
vreo pãrticicã din libertatea legitimã de acþiune a unei fiinþe omeneºti care sã nu poatã fi înfãþiºatã, ºi încã în mod
corect, drept ceva care înmulþeºte condiþiile favorabile unei
forme sau alteia de delincvenþã. Totuºi, dacã o autoritate
publicã sau chiar o persoanã particularã vede pe cineva care,
în mod evident, se pregãteºte sã comitã o crimã, ea nu este
obligatã sã asiste pasiv pânã când se comite crima, ci poate interveni spre a o împiedica. Dacã otrãvurile n-ar fi niciodatã cumpãrate sau folosite în alte scopuri decât cel de
a comite o crimã, ar fi drept ca producerea ºi vânzarea lor
sã fie interzise. Dar de otrãvuri poate fi nevoie ºi în scopuri
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nu numai nevinovate, ba chiar ºi utile, ºi nu se pot impune constrângeri într-un caz fãrã ca ele sã acþioneze ºi în
celãlalt. De asemenea, este sarcina fireascã a autoritãþii publice aceea de a feri pe cetãþeni de accidente. Dacã un funcþionar public sau oricine altcineva ar vedea un om care vrea
sã treacã pe un pod despre care se ºtie cã nu prezintã siguranþã ºi dacã n-ar mai fi destul timp pentru a-l preveni
de pericol, ei ar putea sã-l prindã ºi sã-l tragã înapoi, fãrã
nici o încãlcare a libertãþii sale; cãci libertatea constã în a
face ceea ce doreºti, iar omul nu dorea sã cadã în râu. Cu
toate acestea, atunci când nu existã certitudinea, ci numai
pericolul a ceva rãu, nimeni altcineva în afara persoanei
respective nu poate aprecia dacã motivul care-o îmboldeºte este îndeajuns de puternic pentru a înfrunta riscurile:
de aceea, în acest caz se cuvine, cred eu, ca ea sã fie doar
avertizatã de pericol (cu excepþia situaþiei în care este vorba de un copil, de un alienat mintal ori de cineva aflat într-o
stare de tulburare sau preocupare care este incompatibilã cu folosirea deplinã a facultãþii reflexive), nu sã fie împiedicatã cu forþa de a se expune acelui pericol. Consideraþii
similare, aplicate unei chestiuni cum este cea a vânzãrii
otrãvurilor, pot sã ne îngãduie sã hotãrâm care dintre modurile posibile de reglementare sunt sau nu contrare principiului nostru. O precauþie, cum ar fi, de exemplu, aceea
de a pune pe medicament o etichetã care sã avertizeze asupra proprietãþilor sale toxice poate fi practicatã fãrã încãlcarea libertãþii: cumpãrãtorul nu poate dori sã nu ºtie
cã lucrul pe care-l posedã are proprietãþi toxice. În schimb,
o reglementare care ar impune, în toate cazurile, posesia
unui certificat medical ar face uneori imposibilã ºi totdeauna costisitoare obþinerea articolului respectiv pentru scopuri legitime. Eu nu vãd decât un singur mod prin care s-ar
putea ridica obstacole în calea posibilelor crime comise cu
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asemenea mijloace, fãrã ca prin aceasta sã se producã o încãlcare demnã de luat în seamã a libertãþii celor care doresc
substanþe otrãvitoare pentru alte scopuri. Este vorba de asigurarea a ceea ce în limbajul foarte pertinent al lui Bentham
se numesc „date doveditoare“ dinainte stabilite. Aceastã mãsurã este familiarã tuturor în cazul contractelor. Este un lucru obiºnuit ºi corect ca, atunci când se încheie un contract,
legea sã cearã, drept condiþie a executãrii sale obligatorii, sã
fie respectate anumite formalitãþi, cum sunt semnãturile,
atestarea de cãtre martori ºi altele de acelaºi fel, pentru ca,
în cazul vreunui litigiu ulterior, sã existe datele necesare pentru a dovedi cã respectivul contract a fost efectiv încheiat
ºi cã n-a existat nici o împrejurare care sã-l invalideze din
punct de vedere legal: rezultatul fiind ridicarea unor mari
obstacole în calea întocmirii unor contracte fictive sau a unor
contracte fãcute în împrejurãri care, dacã ar fi cunoscute,
le-ar anula valabilitatea. Precauþii de acelaºi gen ar putea fi
impuse ºi vânzãrii de articole susceptibile de a fi utilizate
pentru comiterea unei crime. Vânzãtorului, bunãoarã, i s-ar
putea cere sã înscrie într-un registru momentul exact al vânzãrii, numele ºi adresa cumpãrãtorului, calitatea ºi cantitatea precisã a produsului vândut; sã întrebe în ce scop este
dorit produsul respectiv ºi sã consemneze rãspunsul primit.
Atunci când cumpãrãtorul nu deþine o prescripþie medicalã, s-ar putea cere prezenþa unei terþe persoane care sã fie
citatã ca martor al cumpãrãrii, în caz cã, ulterior, ar exista
motive de bãnuialã cã articolul respectiv a fost folosit în scopuri criminale. Asemenea reglementãri n-ar fi în genere un
impediment real în calea obþinerii produsului, dar ar fi un
impediment considerabil în calea oricui ar dori sã-i dea o
utilizare incorectã fãrã a fi descoperit.
Dreptul inalienabil al societãþii de a preîntâmpina delictele împotriva sa luând din timp mãsurile de precauþie
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sugereazã anumite limitãri evidente ale maximei conform
cãreia o conduitã greºitã ce nu afecteazã decât persoana în
cauzã nu poate îndreptãþi intervenþia societãþii în scop de
prevenire sau pedepsire. Beþia, bunãoarã, în situaþiile obiºnuite nu constituie un caz care sã îndreptãþeascã intervenþia legii; dar aº aprecia drept un lucru perfect îndreptãþit
ca un om care a fost odată gãsit vinovat de vreun act de
violenþã împotriva altora sub influenþa bãuturii sã fie supus unei restricþii legale speciale; ºi ca, dacã dupã aceea va
fi gãsit beat, sã fie pasibil de pedeapsã, iar dacã, aflat în
aceastã stare, comite o altã infracþiune, pedeapsa la care va fi
supus pentru aceasta sã fie de o severitate mult mai mare. A
se îmbãta, în cazul unui om pe care beþia îl stârneºte sã vatãme pe alþii, este un delict împotriva altora. De asemenea,
lenevia, atunci când nu este vorba de un om care primeºte ajutor din partea colectivitãþii ºi nici de încãlcarea unui
contract, nu poate face obiectul unei pedepse legale decât
dacã ne aflãm în plinã tiranie; dar, dacã fie din lene, fie dintr-o altã pricinã care ar putea fi evitatã, un om nu îºi îndeplineºte îndatoririle legale faþã de alþii, cum ar fi de exemplu
aceea de a-ºi întreþine copiii, nu este nici un fel de tiranie
în a-l forþa sã-ºi îndeplineascã aceastã obligaþie, prin muncã silnicã dacã nu avem la dispoziþie alte mijloace.
De asemenea, existã multe fapte care, întrucât aduc prejudicii directe numai celor care le fac, n-ar trebui interzise legal, dar care, dacã sunt fãcute în public, constituie
o încãlcare a bunelor moravuri ºi, intrând astfel în categoria ultrajelor la adresa altora, pot fi pe drept interzise.
Din aceastã categorie fac parte ultrajele la adresa decenþei,
asupra cãrora nu este necesar sã stãruim, cu atât mai mult
cu cât ele sunt legate numai indirect de subiectul nostru,
iar obiecþia la adresa caracterului lor public este la fel de
puternicã în cazul multor acþiuni care nu sunt în sine condamnabile ºi nici nu se presupune cã ar fi.
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Existã o altã întrebare cãreia trebuie sã i se gãseascã rãspunsul, un rãspuns consecvent cu principiile stabilite. Sã
considerãm cazul unor conduite personale presupuse a
fi condamnabile, dar pe care respectul faþã de libertate împiedicã societatea sã le preîntâmpine sau sã le pedepseascã, deoarece rãul ce rezultã în mod direct din ele cade în
întregime asupra agentului. În astfel de cazuri, dacã agentul este liber sã facã un anumit lucru, trebuie oare ca alþi
oameni sã fie la fel de liberi sã instige sau sã îndemne la
sãvârºirea lui? Chestiunea nu este lipsitã de dificultãþi. Cazul unui om care împinge pe altul sã facã un lucru nu este,
strict vorbind, un caz de conduitã ce priveºte doar propriile interese. A da sfaturi sau a îndemna pe cineva este
un act social ºi de aceea s-ar putea considera, ca ºi în cazul celorlalte acþiuni care îi afecteazã pe alþii, cã trebuie supus controlului social. Dar o clipã de reflecþie corecteazã
aceastã primã impresie, arãtând cã, deºi situaþia nu cade,
strict vorbind, în sfera definiþiei libertãþii individuale, totuºi temeiurile pe care se sprijinã principiul libertãþii individuale îi sunt aplicabile. De vreme ce oamenilor trebuie
sã li se permitã ca, în toate chestiunile care îi privesc doar
pe ei, sã acþioneze aºa cum li se pare lor cã este mai bine
pe propriul lor risc, ei trebuie, tot aºa, sã aibã libertatea
de a se consulta privitor la ce ar fi mai potrivit de fãcut,
sã schimbe opinii, sã dea ºi sã primeascã sugestii. În legãturã cu orice lucru, dacã existã permisiunea de a-l face,
trebuie sã existe ºi aceea de a sfãtui pe altul sã-l facã. Chestiunea suscitã îndoieli doar atunci când cel de la care vine
îndemnul trage un folos personal din sfatul sãu; când face
din promovarea a ceea ce societatea ºi statul considerã a fi
ceva rãu o ocupaþie menitã sã-i asigure subzistenþa sau câºtigul bãnesc. Atunci, într-adevãr, intervine o nouã complicaþie, ºi anume existenþa unor categorii de persoane ale
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cãror interese se aflã în opoziþie cu ceea ce se considerã
a fi binele public ºi al cãror mod de viaþã se bazeazã pe
acþiuni contrare acestuia. Ar trebui oare intervenit aici sau
nu? Preacurvia, spre exemplu, trebuie toleratã la fel ca ºi
jocurile de noroc; dar trebuie sã existe oare ºi libertatea
ca cineva sã fie proxenet sau sã þinã o casã de jocuri? Cazul acesta este unul dintre cele aflate exact la graniþa dintre cele douã principii ºi nu este pe datã vizibil de care
anume dintre acestea douã þine el de fapt. Existã argumente în favoarea ambelor pãrþi. În favoarea toleranþei se poate spune cã a face dintr-un anumit lucru o ocupaþie ºi a
trãi sau a profita de pe urma practicãrii sale nu poate transforma într-o infracþiune ceva ce altfel ar fi acceptabil; cã
fapta trebuie fie permisã în mod consecvent, fie interzisã în mod consecvent: dacã principiile pe care le-am apãrat pânã acum sunt corecte, atunci nu este treaba societãþii,
ca societate, sã decidã cã este rãu un lucru care nu-l priveºte decât pe individ; ea nu poate face nimic mai mult decât sã-l povãþuiascã pe individ sã nu facã acel lucru ºi un om
trebuie sã aibã aceeaºi libertate de a convinge pe cineva sã
facã un lucru pe care o are altul de a-l convinge sã nu-l facã.
Împotriva acestor argumente se poate susþine cã, deºi publicul ºi statul nu sunt îndreptãþite sã ia în mod autoritar
hotãrârea — în scop de reprimare sau pedepsire — dacã o
conduitã sau alta ce atinge doar interesele individului este
bunã sau rea, ele sunt pe deplin îndreptãþite sã presupunã
cã, dacã ea este privitã de ele ca rea, atunci calificarea ei drept
bunã sau nu este cel puþin discutabilã; ºi cã, fiind presupuse toate acestea, ele nu comit nici o greºealã când cautã
sã stãvileascã influenþa apelurilor care nu sunt dezinteresate sau a instigatorilor care nu pot nicidecum sã fie imparþiali — care au un interes personal direct sã predomine
una din cele douã viziuni, tocmai aceea pe care statul o con-
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siderã greºitã, ºi care în mod vãdit o încurajeazã numai din
interes personal. Se poate susþine cã nu se pierde nimic,
cã nu se sacrificã nimic bun printr-o reglementare care asigurã condiþiile ca oamenii sã aleagã singuri, fie cã o fac cu
înþelepciune, fie cu nesãbuinþã, pe baza propriilor imbolduri, cât mai liberi de ºiretlicurile celor ce le stimuleazã
înclinaþiile în propriile lor scopuri interesate. Astfel, se
poate spune cã, deºi scoaterea în afara legii a unor jocuri
este complet nejustificatã, deºi toþi oamenii trebuie sã fie
liberi sã joace jocuri de noroc la ei acasã sau în casele altora ori în orice alt loc de întâlnire stabilit de comun acord
ºi care sã fie deschis numai membrilor ºi vizitatorilor lor,
totuºi existenþa unor tripouri nu trebuie permisã. Este
drept cã interdicþia aceasta nu este niciodatã eficace ºi cã,
indiferent cât de multã putere despoticã s-ar acorda poliþiei, tripourile pot fi totdeauna menþinute sub diferite alte
pretexte; însã ele pot fi constrânse sã-ºi desfãºoare activitãþile cu un anumit grad de discreþie ºi tainã, astfel ca nimic despre existenþa lor sã nu fie cunoscut altcuiva decât
celor ce le cautã; la mai mult decât atât societatea n-ar
trebui sã þinteascã. Aceste argumente au o forþã considerabilã. Eu nu mã voi aventura sã hotãrãsc dacã ele sunt
suficiente pentru a justifica anomalia moralã a pedepsirii complicilor, atunci când principalului vinovat i se permite (ºi trebuie sã i se permitã) sã se bucure de libertate;
de a amenda sau arunca în închisoare pe mijlocitor, dar nu
ºi pe vinovaþii de preacurvie — pe proprietarul tripoului,
dar nu ºi pe jucãtori. Încã ºi mai puþin ar trebui intervenit
pe temeiuri analoge în activitãþile obiºnuite de cumpãrare
ºi vânzare. Aproape orice articol care se vinde ºi cumpãrã poate fi folosit în exces, iar cei care îl vând au interesul
financiar de a încuraja acest exces; însã nici un argument
nu poate invoca acest considerent, pentru a susþine, spre
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exemplu, Legea Maine, deoarece categoria negustorilor
de bãuturi tari, deºi interesatã într-un consum excesiv al
acestora, este indispensabilã pentru consumul lor normal. Totuºi interesul acestor negustori în încurajarea lipsei de mãsurã constituie un rãu efectiv ºi el îndreptãþeºte
statul sã impunã restricþii ºi sã cearã garanþii care, în absenþa acestei îndreptãþiri, ar reprezenta încãlcãri ale libertãþii legitime.
Mai departe, se ridicã întrebarea dacã statul, permiþând
conduitele pe care le socoteºte contrare intereselor optime ale agentului, n-ar trebui totuºi sã le descurajeze indirect; dacã, bunãoarã, n-ar trebui sã ia mãsuri pentru a
face bãuturile mai costisitoare ºi sã îngreuneze procurarea lor limitând numãrul locurilor unde se vând ele. În
aceastã chestiune, ca ºi în cele mai multe din chestiunile
practice, se cer fãcute mai multe distincþii. A impune taxe
pe bãuturile spirtoase în scopul unic de a le face mai greu
de obþinut este o mãsurã care diferã doar ca grad de aceea
a interzicerii lor totale; ºi ar fi îndreptãþitã doar dacã ºi
aceasta din urmã ar fi îndreptãþitã. Orice majorare de preþ
este o interdicþie pentru aceia ale cãror mijloace nu ajung
la nivelul preþului mãrit; iar pentru cei ale cãror mijloace
ajung la acel nivel este o amendã care li se aplicã pentru
cã îºi satisfac o anume plãcere. Plãcerile pe care ºi le aleg
oamenii ºi felul în care îºi cheltuiesc veniturile, dupã ce ºi-au
îndeplinit obligaþiile legale ºi morale faþã de stat ºi de persoanele individuale, îi privesc personal ºi trebuie sã depindã doar de felul lor de a gândi. Aceste consideraþii ar
putea fi, la prima vedere, destinate sã condamne alegerea
bãuturilor spirtoase drept obiect special al impunerii de
taxe în scopul obþinerii de venituri. Trebuie însã sã ne reamintim cã impunerea de taxe în scopuri fiscale este absolut inevitabilã; cã în cele mai multe þãri este necesar ca
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o parte considerabilã din aceste taxe sã aibã un caracter
indirect; cã statul, prin urmare, nu poate sã nu impunã penalizãri, care pentru unii pot sã fie prohibitive, pentru folosirea anumitor articole de consum. Este deci de datoria
statului sã aprecieze, în cazul impunerii de taxe, care sunt
mãrfurile de care consumatorii se pot cel mai uºor lipsi;
ºi, a fortiori, sã aleagã de preferinþã pe acelea dintre ele a
cãror folosire dincolo de limitele unei cantitãþi foarte moderate o socoteºte a fi vãtãmãtoare. Aºadar, impunerea de
taxe asupra bãuturilor spirtoase, pânã la nivelul care asigurã cel mai mare venit (presupunând cã statul are nevoie de
toatã suma astfel susþinutã) nu numai cã este admisibilã, dar ea trebuie aprobatã.
Chestiunea transformãrii acestor mãrfuri într-un privilegiu mai mult sau mai puþin exclusiv trebuie sã primeascã rãspunsuri diferite, în conformitate cu scopurile pe care
aceastã restricþie este menitã sã le slujeascã. Toate locurile frecventate de public necesitã un anumit control din partea forþelor de ordine, iar locurile de acest gen în special,
deoarece delictele împotriva societãþii sunt îndeosebi susceptibile de a se naºte aici. Este de aceea indicat ca dreptul de a vinde aceste mãrfuri (cel puþin pentru consumul
pe loc) sã fie restrâns la persoanele a cãror respectabilitate în comportare este cunoscutã sau garantatã; sã fie întocmite reglementãri privind orele de deschidere ºi închidere,
în conformitate cu necesitãþile publice, iar autorizaþiile sã
fie retrase în caz cã au loc în mod repetat tulburãri datoritã îngãduinþei sau incapacitãþii proprietarului sau dacã
localul devine un loc de întâlnire predestinat urzirii ºi pregãtirii unor fãrãdelegi. În plus faþã de acestea, nu-mi pot
închipui nici o altã restricþie care sã poatã fi justificatã principial. Bunãoarã, limitarea numãrului localurilor unde se vând
bãuturi spirtoase ºi bere, în scopul anume de a îngreuna
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accesul la acestea ºi a împuþina ocaziile ce ispitesc pe amatorii de bãuturã, nu numai cã ar crea un inconvenient pentru toatã lumea doar pentru cã existã unii care ar abuza
de absenþa unei atare limitãri, dar ea s-ar potrivi numai unui
stadiu al societãþii în care membrii claselor alcãtuite din
cei ce muncesc ar fi trataþi în mod deschis ca niºte copii
sau ca niºte sãlbatici, fiind educaþi prin constrângere, pentru a-i pregãti în vederea deschiderii, în viitor, a accesului lor la privilegiile libertãþii. Nu acesta este însã principiul
pe baza cãruia sunt cârmuite, în mod declarat, clasele alcãtuite din cei ce muncesc în þãrile libere; ºi nici un om
care acordã libertãþii valoarea cuvenitã nu ºi-ar da acordul
la un asemenea mod de a-i guverna decât dupã ce ar fi fost
epuizate toate eforturile posibile de a-i educa pentru libertate ºi a-i cârmui ca pe niºte oameni liberi, ºi s-ar dovedi
definitiv cã ei nu pot fi cârmuiþi altfel de cum sunt copiii.
Simpla enunþare a acestei alternative aratã cât de absurd este
sã presupui cã s-ar fi fãcut asemenea eforturi în vreun caz
care sã merite sã fie luat în consideraþie aici. Numai datoritã faptului cã instituþiile din Anglia suferã de o mulþime
de inconsecvenþe, îºi gãsesc loc în viaþa noastrã practic lucruri care þin de sistemul unei cârmuiri despotice sau, cum
se spune, paternaliste, în timp ce libertatea generalã a instituþiilor noastre împiedicã exercitarea controlului în mãsura în care ar fi necesarã pentru a face constrângerile cu
adevãrat eficace ca instrumente ale educaþiei.
Într-unul din capitolele anterioare ale acestui eseu s-a
evidenþiat faptul cã libertatea individului, în chestiuni care
îl privesc doar pe el, implicã o libertate corespunzãtoare a
oricãrui numãr de indivizi de a reglementa prin înþelegeri
mutuale lucrurile care îi privesc pe toþi, împreunã, ºi pe nimeni altcineva decât pe ei. Aceastã chestiune nu prezintã
nici o dificultate, atâta vreme cât voinþa tuturor persoane-

APLICAŢII

191

lor implicate rãmâne nemodificatã; dar cum aceasta se poate schimba, este adesea necesar, chiar în chestiuni care îi
privesc numai pe ei, ca aceºtia sã stabileascã anumite angajamente unul cu celãlalt; ºi atunci când o fac, este potrivit de regulã ca aceste angajamente sã fie respectate. Dar,
în legislaþia fiecãrei þãri, probabil, aceastã regulã generalã are ºi niºte excepþii. Nu numai cã oamenii nu sunt þinuþi sã respecte angajamentele care violeazã drepturile unor
terþe pãrþi, dar uneori chiar faptul cã angajamentul îi prejudiciazã pe ei înºiºi este considerat ca un motiv suficient
pentru a-i elibera de ele. În Anglia, ca ºi în majoritatea
celorlalte þãri civilizate, bunãoarã, un angajament prin care
un om s-ar vinde sau ar admite sã fie vândut ca sclav ar fi
nul ºi neavenit; nici legea, nici opinia publicã n-ar impune respectarea lui. Temeiul unei asemenea îngrãdiri a puterii omului de a dispune, dupã voia sa, de propria soartã
este vizibil ºi poate fi constatat foarte limpede în aceastã
situaþie extremã. Motivul pentru a nu interveni, dacã nu
este în interesul altora, în actele voluntare ale unui om este
respectul pentru libertatea lui. Alegerea sa voitã este o dovadã cã opþiunea sa este de preferat sau, cel puþin, este suportabilã pentru el, iar binele sãu este, pe ansamblu, cel
mai bine asigurat atunci când omul este lãsat sã-ºi aleagã
singur mijloacele de a-l realiza. Dar, vânzându-se singur
ca sclav, el renunþã la libertatea sa; el renunþã la orice exercitare a ei ulterior acestui unic act. Aºadar, el anuleazã, în
propriul sãu caz, însuºi scopul care justificã lãsarea la latitudinea sa a felului în care sã dispunã de el însuºi. El nu
mai este liber; ci de atunci înainte se aflã într-o situaþie în
care nu se mai poate invoca prezumþia ce ar fi valabilã în
cazul în care el ar adera de bunãvoie la ea. Principiul libertãþii nu poate impune ca el sã aibã libertatea de a nu fi liber. Permisiunea de a-þi înstrãina libertatea nu înseamnã

192

DESPRE LIBERTATE

libertate. Aceste argumente a cãror forþã este atât de evidentã în acest caz particular se bucurã, e limpede, de o
aplicabilitate mult mai largã; totuºi ele sunt pretutindeni
îngrãdite de necesitãþile vieþii, care ne impun neîncetat, nu
sã renunþãm realmente la libertatea noastrã, dar sã consimþim la o îngrãdire sau alta a ei. Cu toate acestea, principiul
care cere o libertate necontrolatã de acþiune în toate chestiunile care îi privesc doar pe agenþii înºiºi impune ca partenerii în afaceri care nu privesc nici o terþã parte sã poatã
sã se elibereze unul pe celãlalt de angajamentul fãcut: fãrã
posibilitatea unei asemenea eliberãri de bunãvoie poate
nici nu existã contracte sau angajamente, exceptând pe acelea privitoare la bani ºi la valorile bãneºti despre care ne
putem aventura sã spunem cã n-ar trebui sã permitã nici
o libertate de retractare. Baronul Wilhelm von Humboldt,
în excelentul eseu din care am citat deja, afirmã convingerea sa cã acele contracte care privesc relaþii ºi servicii de
ordin personal n-ar trebui niciodatã sã aibã forþã legalã de
constrângere dincolo de o perioadã limitatã de timp; ºi
cã pentru desfacerea celui mai important dintre aceste contracte, cãsãtoria, care are particularitatea cã þelurile sale sunt
anulate atunci când el nu mai concordã cu simþãmintele
ambelor pãrþi, n-ar trebui sã fie nevoie de nimic mai mult
decât dorinþa declaratã a uneia din pãrþi de a face acest
lucru. Acest subiect este prea important ºi prea complicat
pentru a fi discutat în cadrul unei paranteze ºi îl ating doar
atât cât este necesar pentru scopuri ilustrative. Dacã generalitatea ºi conciziunea disertaþiei Baronului von Humboldt nu l-ar fi obligat sã se mulþumeascã în acest caz cu
simpla enunþare a concluziei sale, fãrã a mai discuta ºi premisele, el ar fi recunoscut, fãrã îndoialã, cã problema nu
poate fi rezolvatã pe baze atât de simple cum sunt cele la
care se rezumã el. Când un om a încurajat pe altul, fie prin-
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tr-o promisiune expresã, fie prin conduita sa, sã se bizuie
pe faptul cã el va continua sã acþioneze într-un anumit fel,
când l-a încurajat sã-ºi construiascã aºteptãrile ºi sã-ºi bazeze calculele, sã-ºi bazeze fiecare parte a planului sãu de viaþã pe aceastã presupunere, atunci ia naºtere o nouã serie de
obligaþii morale din partea sa faþã de celãlalt, obligaþii ce
pot fi eventual contestate, dar nu ignorate. De asemenea,
dacã legãtura dintre cele douã pãrþi contractante a dus la
consecinþe pentru alþii, dacã ea a plasat o terþã parte într-o situaþie specificã sau, aºa cum se întâmplã cu cãsãtoria,
a dus chiar la venirea pe lume a unei a treia pãrþi, iau naºtere obligaþii ale ambelor pãrþi contractante faþã de acele terþe persoane, obligaþii a cãror împlinire sau cel puþin mod
de îndeplinire nu poate sã nu fie puternic afectat de continuarea sau întreruperea legãturii dintre pãrþile care au încheiat iniþial contractul. De aici nu urmeazã, ºi eu nici n-aº
putea admite, cã aceste obligaþii merg pânã acolo încât sã
cearã îndeplinirea contractului indiferent de sacrificiile pe
care ea le-ar implica în ceea ce priveºte fericirea pãrþii care
opune rezistenþã; dar ele alcãtuiesc un element necesar al
acestei chestiuni; ºi chiar dacã, aºa cum susþine von Humboldt, ele n-ar trebui sã conteze deloc în ce priveºte libertatea juridicã a pãrþilor de a se elibera de constrângerile
contractului (este ºi pãrerea mea cã ele n-ar trebui sã conteze mult aici), totuºi ele nu pot sã nu conteze mult în ce
priveºte libertatea moralã. Omul e dator sã ia în consideraþie toate aceste împrejurãri înainte de a se hotãrî sã facã
un pas care poate afecta interese atât de importante ale altora; ºi, dacã el nu acordã importanþa cuvenitã acestor interese, este moralmente rãspunzãtor pentru rãul fãcut. Am
fãcut aceste observaþii evidente pentru a ilustra mai bine
principiul general al libertãþii ºi nu pentru cã ele ar fi cumva necesare în chestiunea particularã care, dimpotrivã, este
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discutatã de obicei ca ºi cum interesul copiilor ar fi totul,
iar cel al persoanelor adulte n-ar fi nimic.
Am remarcat deja cã, din pricina absenþei oricãror principii generale unanim recunoscute, libertatea este deseori acordatã acolo unde ar trebui refuzatã dupã cum este
uneori refuzatã acolo unde ar trebui acordatã; iar unul
din cazurile în care simþãmântul libertãþii se manifestã cu
cea mai mare putere în societatea europeanã modernã este
un caz în care, dupã pãrerea mea, acest simþãmânt este cu
totul nelalocul sãu. Omul trebuie sã fie liber sã facã ce-i
place în chestiunile care îl privesc; dar el nu trebuie sã aibã
libertatea de a face ce-i place atunci când acþioneazã în numele altuia, sub pretextul cã treburile celuilalt sunt propriile sale treburi. Statul, respectând libertatea fiecãruia în
chestiunile care îl privesc, trebuie sã menþinã un control
vigilent asupra exercitãrii oricãrei puteri pe care îngãduie
sã o aibã un individ asupra altora. Aceastã obligaþie este
aproape complet neglijatã în cazul relaþiilor de familie, caz
care, prin influenþa directã pe care o are asupra fericirii
omului, este mai important decât toate celelalte luate împreunã. Nu este nevoie sã dezvoltãm aici pe larg chestiunea puterii aproape despotice a soþilor asupra soþiilor, cãci
pentru înlãturarea completã a acestui rãu n-ar fi nevoie
de nimic altceva decât ca soþiilor sã li se acorde aceleaºi
drepturi ºi ca ele sã beneficieze de aceeaºi protecþie din
partea legii ca ºi ceilalþi oameni; ºi pentru cã, în ceea ce
priveºte acest subiect, apãrãtorii nedreptãþii statornicite
nu apeleazã la ideea libertãþii, ci se prezintã deschis ca niºte campioni ai puterii. Cazul în care aplicarea greºitã a ideilor despre libertate reprezintã un adevãrat obstacol în calea
îndeplinirii de cãtre stat a îndatoririlor sale este însã cel
al copiilor. Aproape ai crede cã ei sunt consideraþi, literalmente, ºi nu metaforic, o parte a adultului însuºi, aºa de os-
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tilã este opinia publicã oricãrui amestec al legii în exercitarea controlului sãu absolut ºi exclusiv asupra lor; mai
ostilã aproape decât faþã de orice alt amestec în propria sa
libertate de acþiune: atât de puþin preþuieºte majoritatea
oamenilor libertatea în comparaþie cu puterea. Sã luãm, bunãoarã, cazul educaþiei. Nu este oare aproape o axiomã
evidentã în sine aceea cã statul trebuie sã pretindã ºi sã impunã educarea, pânã la un anumit nivel, a oricãrei fiinþe
omeneºti nãscute cu calitatea de cetãþean al sãu? ªi totuºi
cine oare nu se teme sã recunoascã ºi sã afirme acest adevãr? Într-adevãr, cu greu s-ar gãsi cineva care sã nege faptul cã este una dintre cele mai sfinte datorii ale pãrinþilor
(sau, conform legii ºi practicii actuale, ale tatãlui) aceea
ca, dupã ce a adus pe lume o fiinþã omeneascã, sã dea acelei fiinþe educaþia potrivitã pentru ca ea sã-ºi poatã juca
bine rolul în viaþã atât faþã de alþii, cât ºi faþã de sine însãºi.
Dar, în vreme ce toatã lumea declarã cã aceasta este de datoria tatãlui, cu greu se va gãsi cineva în Anglia care sã suporte ideea ca acesta sã fie obligat sã ºi-o îndeplineascã. În
loc sã i se cearã sã facã toate eforturile sau sacrificiile necesare pentru a asigura educaþia copilului sãu, se lasã acest
lucru la alegerea sa chiar ºi atunci când educaþia este oferitã gratis! Nu se recunoaºte încã faptul cã a aduce pe lume
un copil atunci când lipseºte o bunã perspectivã de a putea asigura nu numai hranã pentru trupul lui, ci ºi instrucþie ºi pregãtire pentru spiritul lui, este un delict moral atât
împotriva nefericitului vlãstar, cât ºi împotriva societãþii;
ºi nici faptul cã, dacã pãrintele nu-ºi îndeplineºte aceastã
obligaþie, atunci ar trebui ca statul sã vegheze la îndeplinirea ei, pe cât posibil pe cheltuiala pãrintelui.
Dacã ar fi odată recunoscutã ca obligaþie educaþia universalã, atunci s-ar pune capãt dificultãþilor privitoare la ce
anume trebuie sã-i înveþe statul pe oameni ºi la cum trebuie
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sã-i înveþe, dificultãþi care actualmente transformã chestiunea într-un simplu câmp de confruntare pentru secte
ºi partide, pricinuind risipirea în certuri asupra educaþiei,
a timpului ºi eforturilor care ar trebui cheltuite fãcând educaþie. Dacã guvernul s-ar hotãrî sã pretindã o bunã educaþie a fiecãrui copil, n-ar mai trebui sã-ºi batã capul pentru
a asigura el însuºi o atare educaþie. El i-ar putea lãsa pe
pãrinþi sã facã educaþie unde ºi în modul în care vor ei, mulþumindu-se sã contribuie la cheltuielile de ºcolarizare pentru cele mai sãrace categorii de copii, precum ºi sã acopere
în întregime aceste cheltuieli pentru copiii în cazul cãrora n-are cine sã le achite. Obiecþiile aduse, cu bun temei,
împotriva educaþiei de stat nu se aplicã ideii ca statul sã
impunã obligativitatea educaþiei, ci ideii cã el ar trebui sã
ia asupra sa dirijarea acestei educaþii, ceea ce este cu totul
altceva. Ideea ca întreaga educaþie sau o mare parte a ei
sã fie în mâinile statului este una pe care o dezaprob cum
nu se poate mai energic. Din tot ceea ce s-a spus aici despre importanþa individualitãþii caracterelor, ca ºi a diversitãþii în opinii ºi moduri de comportare, decurge cã
ºi diversitatea educaþiei are o importanþã ce nu poate fi îndeajuns subliniatã. Învãþãmântul de stat generalizat nu este
altceva decât o nãscocire destinatã sã-i modeleze pe oameni dupã acelaºi calapod: ºi cum calapodul dupã care acel
învãþãmânt îi formeazã este unul pe placul puterii predominante în cadrul cârmuirii, fie ea puterea unui monarh,
a preoþimii, a aristocraþiei ori a majoritãþii celor ce formeazã generaþia respectivã, învãþãmântul de stat, în mãsura
în care e eficace ºi încununat de succes, instaureazã o tiranie asupra spiritului, tiranie ce conduce, în virtutea unei
tendinþe fireºti, ºi la una asupra trupului. Un învãþãmânt
organizat ºi controlat de cãtre stat, dacã e totuºi sã existe, trebuie sã fie doar unul dintre mai multe experimen-
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te concurente, desfãºurate cu titlu de exemplu ºi stimul, pentru a menþine celelalte forme de învãþãmânt la un anumit
nivel de calitate. Exceptând, desigur, cazul când societatea
în general s-ar afla într-o stare atât de înapoiatã, încât n-ar
putea sau n-ar vrea sã-ºi asigure singurã instituþii de învãþãmânt cât de cât adecvate, fãrã ca guvernul sã se implice
ºi el în aceastã sarcinã, în care caz guvernul ar putea într-adevãr — acesta fiind cel mai mic dintre douã rele — sã
ia asupra sa treburile ºcolilor ºi universitãþilor aºa cum ar
putea lua ºi pe cele ale societãþilor pe acþiuni atunci când
nu existã în þarã întreprinderi particulare capabile sã desfãºoare mari activitãþi industriale. Dar în general, dacã în
þarã existã un numãr suficient de oameni capabili sã asigure educaþia necesarã sub auspiciile guvernului, aceiaºi
oameni vor fi capabili ºi vor fi dispuºi sã ofere o educaþie
la fel de bunã ºi pe baza principiului voluntariatului, în condiþiile în care garanþia remunerãrii este asiguratã printr-o
lege care ar prevedea învãþãmântul obligatoriu la care se
adaugã ajutorul de stat pentru cei care nu pot acoperi
cheltuielile respective.
Instrumentul aplicãrii acestei legi nu poate fi altul decât examenul public, care sã cuprindã toþi copiii ºi care sã
înceapã la o vârstã timpurie. S-ar putea fixa o vârstã la care
sã fie examinat fiecare copil pentru a se stabili dacã ºtie
sã citeascã. Dacã respectivul copil se dovedeºte incapabil
de aceasta, tatãl sãu ar putea primi — în caz cã nu are o
scuzã suficientã — o amendã moderatã, plãtibilã, dacã este
necesar, prin muncã, astfel ca fiul sau fiica sa sã poatã fi
þinut la ºcoalã pe cheltuiala lui. În fiecare an ar urma apoi
câte un nou examen, cuprinzând noi materii, pentru a face
astfel virtual obligatorie dobândirea ºi, mai mult, reþinerea
de cãtre toþi a unui anumit minim de cunoºtinþe generale.
Dincolo de acest minim, ar exista examinãri voluntare din
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orice materie pentru care cei ce au ajuns la un anumit nivel de competenþã pot solicita un certificat. Pentru a preveni exercitarea de cãtre stat, prin intermediul acestui
mecanism, a oricãror influenþe nepotrivite asupra opiniei
oamenilor, cunoºtinþele necesare pentru trecerea examenului (în afara pãrþilor pur instrumentale ale cunoaºterii, cum
ar fi limbile ºi folosirea lor) ar trebui sã se limiteze, chiar
în cazul examenelor de categorie superioarã, exclusiv la
fapte ºi ºtiinþe pozitive. Examinarea privitoare la religie,
politicã sau alte subiecte controversate n-ar trebui sã se desfãºoare în jurul chestiunii adevãrului sau falsitãþii unor opinii, ci asupra chestiunii de fapt privitoare la ce opinii se
susþin, pe ce temeiuri, de cãtre care autori, ºcoli sau culte.
Dacã s-ar urma acest sistem, generaþia tânãrã nu ar mai fi
neºtiutoare în ceea ce priveºte adevãrurile controversate
decât este în prezent; tinerii s-ar forma fie ca membri ai
Bisericii oficiale, fie ca disidenþi, la fel cum se întâmplã ºi
acum, statul având doar grijã ca, în ambele cazuri, ei sã fie
oameni instruiþi în privinþa credinþelor pe care le împãrtãºesc. N-ar exista nici un obstacol ca, dacã pãrinþii lor doresc, religia sã fie predatã în aceleaºi ºcoli unde se predau
ºi celelalte materii. Orice încercare a statului de a influenþa concluziile cetãþenilor sãi asupra unor subiecte controversate este ceva rãu; dar statul se poate oferi, în mod foarte
corect, sã stabileascã ºi sã certifice cã omul are cunoºtinþele necesare pentru a face demne de urmãrit concluziile
sale asupra unui subiect sau a altuia. Un student în filozofie ar fi cu atât mai bun cu cât ar putea susþine cu succes
un examen atât cu privire la Locke, cât ºi cu privire la Kant,
indiferent cãruia dintre cei doi i s-ar alãtura el, sau chiar
dacã nu s-ar alãtura nici unuia; ºi nu existã nici o obiecþie raþionalã împotriva examinãrii unui ateu cu privire la
elementele creºtinismului, cu condiþia sã nu i se cearã sã
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creadã în ele. Cât priveºte însã examenele în sfere mai înalte ale cunoaºterii, cred cã ele trebuie sã fie absolut facultative. Ar însemna sã acordãm puteri mult prea periculoase
guvernelor, dacã le-am permite sã excludã pe cineva de la
practicarea unei profesii, chiar ºi a celei didactice, pe temeiul
unor pretinse deficienþe în ce priveºte calificarea: ºi eu cred,
alãturi de Wilhelm von Humboldt, cã diplomele ºi celelalte certificate publice privitoare la cunoºtinþele ºtiinþifice sau profesionale ar trebui acordate tuturor celor care se
prezintã la examene ºi trec probele respective, dar cã asemenea certificate nu trebuie sã le asigure nici un fel de alte
avantaje faþã de alþi concurenþi decât acela al greutãþii ce
poate fi acordatã mãrturiei lor de cãtre opinia publicã.
Domeniul educaþiei nu este singurul în care anumite
idei deplasate privind libertatea împiedicã recunoaºterea
obligaþiilor morale pe care le au pãrinþii ºi impunerea îndeplinirii obligaþiilor legale, deºi existã totdeauna cele mai
solide temeiuri pentru a face primul dintre aceste lucruri,
precum ºi, în multe cazuri, pentru a-l face ºi pe cel din urmã.
Faptul în sine de a da viaþã unei fiinþe omeneºti este unul
din actele cele mai încãrcate de rãspunderi din întreaga
existenþã a omului. A-þi asuma aceste rãspunderi, a da
viaþã cuiva, viaþã care poate fi un blestem sau o binecuvântare — în condiþiile în care fiinþa adusã pe lume nu va avea
mãcar ºansele obiºnuite de a duce o viaþã demnã de dorit —, constituie o crimã împotriva acelei fiinþe. Iar într-o
þarã care fie este deja suprapopulatã, fie este ameninþatã
de suprapopulare, a aduce pe lume copii, într-un numãr ce
depãºeºte o limitã minimã, cu efectul cã, în virtutea concurenþei dintre aceºtia, are loc o micºorare a recompensei muncii depuse, constituie un grav prejudiciu la adresa celor ce
trãiesc din munca lor. Legile care, în multe þãri de pe continent, interzic cãsãtoria atunci când pãrþile în cauzã nu
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pot arãta cã au mijloace de a întreþine o familie nu depãºesc limita puterilor legitime ale statului, ºi indiferent dacã
aceste legi sunt eficace sau nu (chestiune care depinde,
în principal, de împrejurãri ºi mentalitãþi locale), ele nu
pot fi criticate drept violãri ale libertãþii. Asemenea legi
constituie intervenþii ale statului menite sã interzicã un
act dãunãtor — un act care aduce prejudicii altora ºi, ca
atare, trebuie sã facã obiectul condamnãrii, al stigmatului
social, chiar ºi atunci când nu se considerã indicat sã se adauge ºi pedeapsa legalã. ªi totuºi ideile curente despre libertate, care sunt atât de îngãduitoare faþã de anumite
încãlcãri efective ale libertãþii individului în chestiunile
care-l privesc numai pe el, ar respinge orice încercare de
a pune constrângeri înclinaþiilor sale atunci când urmarea
lor este viaþa sau vieþile de mizerie ºi depravare ale urmaºilor, vieþi însoþite de nenumãrate rele pentru cei ce sunt
îndeajuns de aproape de aceºtia pentru a fi afectaþi de faptele lor. Comparând acest straniu respect al oamenilor
pentru libertate cu aceastã stranie lipsã de respect pentru
ea, ai putea crede cã omul are dreptul inalienabil de a vãtãma pe alþii, dar nu are nici un drept de a face ceea ce îi
place fãrã a vãtãma pe nimeni.
Am pãstrat pentru sfârºit o categorie de chestiuni privind limitele ingerinþelor cârmuirii, chestiuni care, deºi
aflate într-o strânsã legãturã cu subiectul acestui eseu, nu
aparþin, strict vorbind, de el. Este vorba de cazuri în care
argumentele ce pledeazã împotriva intervenþiei statului nu
se bazeazã pe principiul libertãþii: chestiunea care se pune
nu priveºte restrângerea acþiunilor indivizilor, ci ajutorarea lor; întrebarea este dacã o cârmuire ar trebui sã facã ceva
pentru binele lor sau sã asigure sã se facã ceva, în loc de a-i
lãsa sã facã singuri aceste lucruri, în mod individual sau
prin asocieri voluntare.
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Obiecþiile la adresa intervenþiei cârmuirii, atunci când
aceasta nu este de aºa naturã încât sã implice încãlcarea
libertãþii, pot fi de trei feluri.
Cea dintâi se aplicã atunci când lucrul ce trebuie fãcut
bine poate, dupã toate probabilitãþile, fi fãcut mai bine de
cãtre indivizi decât de cãtre cârmuire. În general vorbind,
nimeni nu este mai potrivit pentru a conduce o afacere ori
pentru a decide cum sau de cãtre cine va trebui condusã
ea decât cei personal interesaþi în ea. Acest principiu condamnã ingerinþa atât de obiºnuitã cândva a legislativului
sau a funcþionarilor cârmuirii în activitãþile obiºnuite ale
industriei. Dar acest aspect al chestiunii pe care o discutãm aici a fost îndeajuns dezvoltat de cãtre gânditorii din
domeniul economiei politice ºi, de altfel, ea nu are nici o
legãturã specialã cu principiile acestui eseu.
Cea de-a doua obiecþie este mai strâns legatã de subiectul nostru. În multe cazuri, deºi în medie indivizii nu pot
face un anume lucru atât de bine ca funcþionarii cârmuirii, este totuºi de dorit sã-l facã ei, ºi nu cârmuirea, ca mijloc pentru propria lor educare spiritualã, ca un mod de a-ºi
întãri capacitãþile de acþiune, de a-ºi exersa judecata ºi de
a cunoaºte îndeaproape chestiunile lãsate astfel pe seama
lor. Aceasta este o regulã principalã, deºi nu singura, valabilã în cazul proceselor cu juraþi (care nu au un caracter politic), în cazul instituþiilor municipale ºi locale libere
ºi populare, al conducerii întreprinderilor industriale ºi
filantropice de cãtre asociaþii voluntare. Acestea nu sunt
chestiuni privitoare la libertate, fiind legate de subiectul nostru numai prin efecte îndepãrtate; ele sunt însã chestiuni privitoare la dezvoltarea individului. Se cuvine ca, într-o altã
ocazie, nu în cea de faþã, aceste chestiuni sã fie tratate în calitate de aspecte ale educaþiei naþionale; ca alcãtuind, într-adevãr, o pregãtire specialã a cetãþenilor, partea practicã a
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educaþiei politice a unui popor liber, destinatã sã-i scoatã
pe membrii acestuia din cercul strâmt al egoismului personal ºi familial, obiºnuindu-i sã înþeleagã interesele comune ºi sã administreze treburile obºtei — obiºnuindu-i sã
acþioneze din motive ce þin total sau parþial de interesul
public ºi sã le cãlãuzeascã modul de comportare dupã þeluri care îi unesc, nu care îi despart. În absenþa unor asemenea obiceiuri ºi capacitãþi, sistemul constituþional liber
nu poate fi nici construit, nici menþinut, fapt ilustrat de natura prea adesea trecãtoare a libertãþilor politice în þãri în
care acestea nu se sprijinã pe o temelie suficientã de libertãþi locale. Administrarea afacerilor cu caracter pur local de cãtre cei ce trãiesc în localitãþile respective, ca ºi aceea
a marilor întreprinderi industriale de cãtre asociaþia celor
ce furnizeazã de bunãvoie mijloacele financiare, se recomandã, de asemenea, ºi prin avantajele evidenþiate în acest
eseu, pe care le oferã individualitatea modurilor de dezvoltare ºi diversitatea modurilor de acþiune. Acþiunile cârmuirii tind sã fie pretutindeni la fel. În cazul indivizilor ºi
al asociaþiilor voluntare avem, dimpotrivã, experimente variate, precum ºi o nesfârºitã diversitate de experienþe. Ceea
ce poate face statul, ca lucru util, este sã se transforme pe
sine într-un depozit central ºi un factor activ de circulaþie
ºi difuzare a experienþei rezultate din nenumãrate încercãri.
Treaba lui este de a face din fiecare om care experimenteazã un individ capabil sã beneficieze de experimentele altora, în loc de a respinge orice experiment în afarã de al sãu.
Cel de-al treilea ºi cel mai concludent motiv pentru a
restrânge amestecul cârmuirii este marele pericol pe care
îl reprezintã sporirea inutilã a puterii sale. Orice atribuþie
adãugatã în plus celor deja exercitate de cârmuire face ca
influenþa sa asupra speranþelor ºi temerilor oamenilor sã
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se rãspândeascã ºi mai mult, preschimbând din ce în ce
pe cei activi ºi plini de râvnã în inºi dependenþi de cârmuire sau de membrii vreunui partid care þinteºte sã ajungã la
cârma þãrii. Dacã drumurile, cãile ferate, bãncile, birourile de asigurare, marile societãþi pe acþiuni, universitãþile ºi
instituþiile de binefacere ar fi, toate, sucursale ale guvernului; dacã, în plus, consiliile municipale ºi comitetele locale,
cu tot ceea ce acum depinde de ele, ar deveni departamente ale administraþiei centrale; dacã angajaþii tuturor acestor întreprinderi ar fi numiþi ºi plãtiþi de cârmuire, astfel
cã ar depinde de ea pentru orice pas înainte fãcut în viaþã; atunci, cu toatã libertatea presei ºi cu toatã competenþa popularã a adunãrii legislative, aceastã þarã ºi oricare alta
în situaþia ei n-ar mai fi liberã decât cu numele. ªi rãul ar
fi cu atât mai mare, cu cât maºinãria administrativã ar fi
construitã într-un mod mai eficient ºi mai ºtiinþific — cu
cât ar fi mai abile mãsurile luate pentru atragerea celor
mai îndemânatice mâini ºi a celor mai pricepute minþi care
sã o punã în miºcare. În Anglia s-a propus recent ca toþi membrii administraþiei civile sã fie aleºi prin concurs, astfel ca în
aceste funcþii sã fie aleºi oamenii cei mai inteligenþi ºi mai
instruiþi care se pot gãsi; iar împotriva ºi în favoarea acestei propuneri s-au spus ºi s-au scris multe. Unul dintre argumentele asupra cãrora au insistat cel mai mult oponenþii
ei a fost acela cã ocupaþia de funcþionar permanent al statului nu oferã suficiente perspective de câºtig ºi nici suficientã importanþã pentru a atrage cele mai mari talente,
acestea fiind oricând capabile sã gãseascã o carierã mai
atractivã fie ca liber profesioniºti, fie în serviciul companiilor ºi altor organisme publice. N-ar fi fost nici o surprizã dacã acest argument ar fi fost folosit de susþinãtorii
acestei propuneri ca un rãspuns la principala dificultate
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pe care o întâmpinã ea. Venind însã de la oponenþii ei, el are
un caracter destul de ciudat. Ceea ce este avansat ca obiecþie constituie supapa de siguranþã a sistemului propus.
Dacã, într-adevãr, toate marile talente ale þãrii ar putea fi
atrase în serviciul cârmuirii, o propunere destinatã atingerii acestui rezultat ar putea foarte bine sã inspire neliniºte.
Dacã fiecare dintre activitãþile sociale care cer o colaborare organizatã sau care cer vederi largi ºi profunde s-ar afla
în mâinile cârmuirii ºi dacã în serviciul acesteia s-ar afla,
peste tot, oamenii cei mai pricepuþi, atunci cultura vastã
ºi inteligenþa versatã din þarã, cu excepþia celei speculative, s-ar concentra toatã într-o numeroasã birocraþie pe
care tot restul comunitãþii ar trebui sã se bizuie pentru
orice problemã; mulþimea pentru a fi dirijatã ºi îndrumatã în tot ceea ce face; cei pricepuþi ºi care au anumite aspiraþii, pentru a fi avansaþi. A fi adus în rândurile acestei
birocraþii ºi, odată admis, a urca în ierarhia ei ar deveni
singurele scopuri ale ambiþiei oamenilor. Sub un asemenea regim, nu numai cã publicul din afarã ar fi, din lipsã
de experienþã, nepregãtit pentru a critica sau controla modul de lucru al birocraþiei, dar, chiar dacã prin accidentele
despotismului sau prin funcþionarea fireascã a instituþiilor populare s-ar ridica în vârful ierarhiei unul sau mai
mulþi conducãtori cu înclinaþii reformiste, nu s-ar putea
face nici o reformã dintre cele care ar fi împotriva intereselor birocraþiei. Aceasta este trista condiþie a Imperiului
Rus, dupã cum aratã relatãrile celor ce au avut îndeajuns
ocazia de a face constatãri. Þarul însuºi este neputincios
în faþa birocraþiei; el poate trimite pe oricare dintre membrii acestei birocraþii în Siberia, dar nu poate guverna fãrã
ei ori împotriva voinþei lor. Asupra fiecãrui decret al sãu
ei pot exercita un veto tacit, prin simpla abþinere de la adu-

APLICAŢII

205

cerea lui la îndeplinire. În þãri cu o civilizaþie mai avansatã ºi cu un spirit mai nesupus, e firesc cã publicul, obiºnuit sã se aºtepte ca statul sã facã totul în locul lui sau, cel
puþin, obiºnuit sã nu facã nimic fãrã a cere statului nu doar
permisiunea, ci chiar ºi indicaþii privind modul cum trebuie fãcut orice lucru, face rãspunzãtor statul de orice lucru rãu care i se întâmplã, iar atunci când gravitatea rãului
e atât de mare încât nu-l mai poate îndura, se ridicã împotriva cârmuirii ºi face ceea ce se cheamã o revoluþie; dupã
care altcineva, cu sau fãrã autoritate legitimã din partea
naþiunii se înscãuneazã, începând sã dea ordine birocraþiei, ºi totul continuã la fel ca înainte; birocraþia rãmâne
neatinsã ºi nimeni altcineva nu o poate înlocui.
O priveliºte foarte diferitã ne înfãþiºeazã popoarele obiºnuite sã-ºi trateze ele însele afacerile. În Franþa, întrucât
o bunã parte dintre cetãþeni au fost cândva angajaþi în serviciul militar activ, numeroºi dintre aceºtia ajungând cel
puþin pânã la gradul de subofiþer, se pot gãsi, în orice insurecþie popularã, mai multe persoane competente care sã
ia conducerea ºi sã schiþeze un plan de acþiune acceptabil.
Iar ce pot face francezii în chestiuni militare, americanii
pot face în toate genurile de activitate socialã; rãmas fãrã
conducere, orice grup de americani poate sã-ºi organizeze la repezealã una ºi sã continue acea activitate sau o alta
cu suficientã pricepere, ordine ºi hotãrâre. Aºa ar trebui
sã fie orice popor liber; el nu se va lãsa niciodatã robit de
un om sau de un grup de oameni pentru cã aceºtia pot apuca ºi stãpâni frâiele administraþiei centrale. Nici o birocraþie nu poate spera sã determine un asemenea popor sã facã
sau sã suporte ceva ce îi repugnã. Dar acolo unde totul
se face prin mijlocirea unei birocraþii, nici un lucru cãruia
birocraþia i se împotriveºte cu adevãrat nu se poate realiza.
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Rânduiala, în asemenea þãri, este aceea de a organiza pe
toþi cei înzestraþi cu experienþã ºi pricepere practicã într-un singur grup disciplinat destinat cârmuirii celorlalþi;
ºi cu cât aceastã organizaþie este ea însãºi mai desãvârºitã,
cu cât izbuteºte mai mult sã atragã în rândurile sale ºi sã
formeze pentru sine persoanele cele mai capabile de la toate nivelurile societãþii, cu atât este mai desãvârºitã robia
tuturor, inclusiv a membrilor birocraþiei. Cãci guvernanþii sunt sclavii propriei lor organizãri ºi discipline, în
aceeaºi mãsurã în care cei guvernaþi sunt sclavii lor. Un
mandarin chinez este în aceeaºi mãsurã unealta ºi creaþia
despotismului ca ºi cel mai umil plugar. Un iezuit este, ca
individ, sclav al ordinului sãu pânã în ultimul grad de înjosire, deºi ordinul însuºi existã pentru a asigura puterea
colectivã ºi importanþa membrilor sãi.
De asemenea, nu trebuie uitat cã atragerea principalelor capacitãþi din þarã în corpul guvernant se dovedeºte a
fi, mai devreme sau mai târziu, un lucru fatal pentru activitatea spiritualã ºi aptitudinea de a progresa a corpului
însuºi. Încãtuºaþi la un loc cum sunt — formând un sistem care, la fel ca toate sistemele, acþioneazã în mod inevitabil pe baza unor reguli fixe —, membrii corpului oficial
suferã tentaþia permanentã de a se scufunda într-o rutinã
leneºã ori, dacã pãrãsesc când ºi când cercul în care se învârtesc ca niºte cãluºei de bâlci, sunt expuºi pericolului de
a se repezi sã facã cine ºtie ce lucru imatur ºi nechibzuit
care a trãsnit prin mintea vreunuia dintre membrii de frunte ai corpului respectiv; iar singurul mod de a þine sub control aceste tendinþe strâns legate, deºi în aparenþã opuse,
singurul stimul ce ar putea menþine capacitãþile corpului
respectiv la un nivel înalt este posibilitatea ca el sã fie supus criticilor vigilente ale celor la fel de competenþi din afa-
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ra sa. Este, de aceea, neapãrat necesar sã existe, independent de cârmuire, mijloacele necesare de a forma aceste
competenþe ºi de a le oferi ocaziile ºi experienþa necesarã pentru a putea judeca corect marile chestiuni de ordin practic. Dacã am avea tot timpul la dispoziþie un corp
abil ºi eficient de funcþionari — ºi, mai presus de toate,
un corp capabil sã iniþieze ºi dornic sã adopte îmbunãtãþiri; dacã nu vrem ca birocraþia noastrã sã degenereze într-o „pedantocraþie“, atunci acest corp nu trebuie sã
acapareze toate ocupaþiile ce formeazã ºi cultivã facultãþile cerute de cârmuirea oamenilor.
A determina punctul de la care începe rãul, un rãu redutabil pentru libertatea ºi progresul uman, sau mai degrabã punctul de la care acest rãu începe sã prevaleze asupra
binefacerilor ce decurg din folosirea colectivã a forþei societãþii, sub conducerea ºefilor ei recunoscuþi, pentru înlãturarea obstacolelor ce stau în calea bunei sale stãri, a
asigura toate avantajele oferite de puterea ºi inteligenþa centralizatã care pot fi pãstrate fãrã a sili o prea mare parte
din activitatea generalã sã intre pe fãgaºurile guvernamentale este una dintre cele mai complicate ºi mai dificile chestiuni din arta cârmuirii. Ea este, în mare mãsurã, o chestiune
de amãnunt, în care trebuie avute în vedere nenumãrate
considerente diferite ºi în care nu se poate fixa nici o regulã absolutã. Cred însã cã principiul practic care ne oferã siguranþã, idealul ce trebuie avut în vedere, etalonul pe baza
cãruia trebuie judecate toate reglementãrile destinate învingerii acestei dificultãþi pot fi exprimate prin aceste cuvinte: cea mai mare dispersare a puterii compatibilã cu
eficienþa; dar ºi cea mai mare centralizare posibilã a informaþiei, odată cu difuzarea ei de la centru. Astfel, în administraþia municipalã ar trebui sã existe, aºa cum se întâmplã

208

DESPRE LIBERTATE

în statele Noii Anglii, o foarte minuþioasã repartizare, între funcþionari diferiþi aleºi de localitãþile respective, a tuturor chestiunilor care nu ar fi mai cu folos sã rãmânã
în grija celor direct interesaþi; dar, pe lângã aceasta, ar
trebui sã existe în fiecare sector al administrãrii problemelor locale o administraþie centralã, alcãtuind un departament al cârmuirii generale. Organul acestei administraþii
ar concentra, ca într-un focar, întreaga varietate de experienþã ºi informaþie dedusã din activitatea acelei ramuri a
afacerilor publice din toate unitãþile locale, din toate activitãþile similare desfãºurate în alte þãri, precum ºi din principiile generale ale ºtiinþei politice. Acest organ central ar
trebui sã aibã dreptul de a ºti tot ce se face, datoria sa fiind îndeosebi aceea de a pune cunoºtinþele acumulate în
fiecare loc la dispoziþia celorlalþi. Eliberat de prejudecãþile mãrunte ºi vederile înguste ale unei singure unitãþi locale prin poziþia sa înaltã ºi prin sfera sa cuprinzãtoare de
observaþie, sfaturile sale ar avea, în mod firesc, multã autoritate; dar puterile sale efective, ca instituþie permanentã, ar trebui, gândesc eu, sã fie limitate la dreptul de a
constrânge funcþionarii locali sã respecte legile instituite în
vederea cãlãuzirii lor. În toate chestiunile cu privire la care
nu existã reguli generale, aceºti funcþionari trebuie lãsaþi sã
hotãrascã dupã judecata lor, rãmânând rãspunzãtori faþã
de cei ce i-au ales. Pentru încãlcarea regulilor, ei trebuie sã
fie rãspunzãtori în faþa legii, regulile însele fiind stabilite
de cãtre puterea legislativã; autoritatea administrativã centralã nefãcând altceva decât sã urmãreascã executarea lor,
iar, dacã ele nu sunt transpuse corespunzãtor în viaþã, sã
apeleze, dupã caz, la tribunale, pentru aplicarea legii ori
la alegãtori, pentru demiterea funcþionarilor care nu au
aplicat-o conform spiritului ei. Cam aºa este, cel puþin con-
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form concepþiei generale aflate la baza ei, supravegherea
centralã pe care Comisia pentru legea sãracilor este destinatã sã o exercite asupra administratorilor locali ai taxei pentru sãraci din toatã þara. Orice puteri exercitã Comisia
dincolo de aceastã limitã ar fi corecte ºi necesare într-un
anume caz particular, în vederea eradicãrii unor obiceiuri
înrãdãcinate de administrare greºitã în chestiuni ce afecteazã profund nu numai unitãþile locale respective, ci întreaga comunitate; cãci nici o unitate localã nu are dreptul
moral de a se transforma, printr-o greºitã administrare, într-un cuib al sãrãciei, sãrãcie care în mod necesar inundã
ºi alte unitãþi locale, prejudiciind situaþia moralã ºi fizicã a întregii colectivitãþi muncitoare. Puterile de constrângere administrativã ºi legiferare subordonatoare deþinute
de Comisia pentru legea sãracilor (dar care, datoritã opiniei actuale asupra chestiunii, sunt foarte sporadic exercitate), deºi sunt perfect justificate atunci când este în joc
un interes naþional de prim ordin, ar fi totuºi complet deplasate în cazul administrãrii unor interese pur locale. Un
organ central de informare ºi instruire pentru toate unitãþile locale ar fi însã extrem de valoros în toate domeniile administraþiei. Câtã vreme este vorba de activitãþi care
nu împiedicã, ci ajutã ºi stimuleazã exercitarea ºi dezvoltarea individualitãþii, nici un guvern nu poate fi acuzat cã
activeazã prea mult. Rãul începe atunci când, în loc de a
stimula activitatea ºi puterile indivizilor ºi organizaþiilor,
el substituie activitãþii lor propria sa activitate; când în loc
de a informa, sfãtui ºi, la nevoie, condamna, el încãtuºeazã acþiunile lor sau, poruncindu-le sã stea deoparte, face
el treaba în locul lor. Pe termen lung, valoarea unui stat este
valoarea indivizilor ce-l compun; ºi un stat care lasã pe planul al doilea interesul dezvoltãrii ºi înãlþãrii lor spirituale,
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preferându-i un grad mai mare de competenþã administrativã sau acel simulacru de competenþã pe care îl dã practica în chestiuni de amãnunt; un stat care face din cetãþenii
sãi niºte pitici, pentru ca ei sã fie instrumente mai docile
în mâinile sale, chiar dacã o face în scopuri benefice —
un asemenea stat va constata cã nici un lucru realmente
mare nu se poate realiza cu oameni mici; ºi cã perfecþiunea maºinãriei, perfecþiune cãreia el i-a sacrificat totul, nu
va aduce pânã la urmã nici un folos, datoritã lipsei de forþã vitalã, forþã pe care a preferat s-o punã sub obroc, pentru ca Maºinãria sã meargã mai lin.

