
închin acest volum amintirii* mult iubite şi mereu regretate 
a celei care a fost inspiratoarea, şi în parte autoarea, a tot ce 
este mai bun în scrierile mele — prietenă şi soţie al cărei înalt 
simţ al adevărului şi dreptăţii a fost pentru mine cel mai 
puternic imbold şi a cărei aprobare mi-a fost principala 
răsplată. Ca tot ceea ce am scris timp de mulţi ani, acest volum 
îi aparţine şi ei, tot atît cît şi mie; dar lucrarea, aşa cum apare 
acum, 5-a bucurat în prea mică măsură de nepreţuitul avantaj 
al unei revizii făcute de ea; unele dintre cele mai importante 
porţiuni ale cărţii fuseseră păstrate pentru o reexaminare mai 
atentă de care acum le este sortit să nu mai aibă parte 
niciodată. De-aş fi capabil să tălmăcesc lumii măcar jumătate 
din gîndurile mari şi simţămintele nobile înmormîntate o dată 
cu ea, aş fi mijlocitorul unui folos mai mare decît acela pe care 
l-ar putea probabil aduce oricare din scrierile mele ce nu sînt 
inspirate şi sprijinite de înţelepciunea ei fără pereche. 

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



Capitolul I 

INTRODUCERE 

(Tema acestui eseu nu este aşa-numita Libertate a Voinţei, 
opusă în mod atît de nefericit doctrinei ce poartă nepotrivitul 
nume de doctrină a Necesităţii Filozofice, ci este Libertatea 
Civilă sau Socială: natura şi limitele puterii ce poate fi exer
citată în mod legitim de către societate asupra individului] 
Chestiune rareori enunţată şi mai niciodată discutată, în ter
meni generali, dar care înrîureşte profund, prin prezenţa sa 
latentă, controversele cu caracter practic ale epocii şi care, 
după toate probabilităţile, va fi curînd recunoscută drept ches
tiunea vitală a viitorului. Ea este atît de departe de a fi ceva 
nou, încît se poate spune că, 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 civilizată parte a speciei 
umane, problema se pune în condiţii noi, cerînd o tratare 
diferită şi mai profundă. 

Lupta dintre Libertate-şi Autoritate este cea mai izbitoare 
trăsătură a acelor părţi din istorie cu care ne-am familiarizat 
mai întîi, în special în istoria Greciei, Romei şi Angliei. Dar 
în vremurile vechi, această luptă se purta între supuşi sau între 
anumite clase de supuşi, pe de o parte, şi Cîrmuire pe de alta. 
Prin libertate se înţelegea protecţia împotriva tiraniei con
ducătorilor politici. Se considera că, lăsînd la o parte unele 
cîrmuiri populare din Grecia, conducătorii s-au aflat neapărat 
într-o poziţie antagonică faţă de poporul pe care-1 conduceau. 
Ei erau reprezentaţi fie de un Cîrmuitor Unic, fie de un trib 
sau o castă conducătoare care îşi dobîndea autoritatea prin 
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moştenire sau subjugare, autoritate a cărei menţinere nu 
depindea, în nici un caz, de bunul plac al celor conduşi; iar 
supremaţia acestor conducători oamenii nu se încumetau, şi 
poate că nici nu doreau, să o conteste, indiferent ce măsuri de 
precauţie puteau fi luate împotriva exercitării ei opresive. 

-Puterea lor era socotită ca un lucru necesar, deşi, totodată, 
foarte periculos; ca o armă pe care ei puteau încerca să o folo
sească împotriva propriilor supuşi la fel de bine ca şi împotriva 
duşmanilor din afară. Pentru a preîntâmpina transformarea 
membrilor mai slabi ai comunităţii într-o pradă a nenumăraţi 
ulii, era necesar să existe o pasăre de pradă mai tare decît toate 
celelalte, care să fie împuternicită să le aducă la ascultare. Dar 
cum regele uliilor putea avea, întocmai ca şi harpiile mai 
mărunte, înclinaţia de a da iama în rîndurile turmei, era indis
pensabilă o atitudine permanentă de apărare împotriva ciocului 
şi ghearelor sale. De aceea, ţelul patrioţilor era acela de a 
îngrădi puterea pe care cîrmuitorul trebuia lăsat să o exercite 
asupra comunităţii; şi ei înţelegeau prin libertate tocmai 
această îngrădire. Două erau căile pe care se încerca obţinerea * 
ei. Cea clintii, prin dobîndirea recunoaşterii anumitor imunităţi, 
numite libertăţi sau drepturi politice, a căror violare de către 
cîrmuitor era considerată ca o încălcare a datoriilor sale, astfel 
că, dacă violarea avea loc, o anume împotrivire sau chiar 
revolta generală deveneau justificate. Un al doilea mijloc, care, 
în genere, a fost folosit mai tîrziu, consta în statornicirea unor 
mijloace de control constitutionale, care făceau din consim-
ţămîntul comunităţii sau al unui organism oarecare, presupus 
a reprezenta interesele acesteia, o condiţie necesară pentru 
unele dintre cele mai importante acte ale puterii cîrmuitoare. 
Primului dintre aceste două moduri de îngrădire puterea 
cîrmuitoare din cele mai multe ţări europene a fost silită, într-o 
măsură mai mică sau mai mare, să i se supună. Nu tot aşa s-a 
întîmplat cu cel de-al doilea; statornicirea acestuia ori, arunci 
cînd el exista într-o anumită măsură, statornicirea sa mai 
deplină a devenit pretutindeni ţelul principal al tuturor celor 
ce iubeau libertatea. Şi atîta vreme eît oamenii s-au mulţumit 
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să combată un inamic prin intermediul altuia şi să fie conduşi 
de un stăpîn, cu condiţia de a le fi garantată, mai mult sau mai 
puţin eficient, protecţia împotriva tiraniei lui, aspiraţiile lor nu 
au trecut dincolo de acest punct. 

Totuşi progresul realizat în viaţa socială a făcut să vină o 
vreme în care oamenii au încetat să mai considere ca fiind 
necesară, prin firea lucrurilor, constituirea cîrmuitorilor lor 
într-o forţă independentă, avînd interese opuse celor ale supu
şilor lor. Lor le-a venit ideea că ar fi mult mai bine ca diferiţii i 
magistraţi ai statului să fie slujbaşii sau delegaţii lor, pe care 
să-i poată revoca oricînd doresc. Pe cît se părea, numai aşa 
puteau.avea siguranţa absolută că nimeni nu va abuza de pu
terile cîrmuirii în dezavantajul lor. Treptat, această nouă 
revendicare, de a avea conducători temporari, stabiliţi prin 
alegeri, a devenit obiectul principal al străduinţelor partidului 
popular, oriunde exista un asemenea partid; iar acestea au 
depăşit, într-o măsură considerabilă, eforturile făcute anterior 
pentru a îngrădi puterea conducătorilor. Pe cînd se duceau 
lupte menite să asigure emanarea puterii conducătoare din ale
gerea făcută periodic de cei conduşi, unii au început să consi
dere că se acordase prea multă importanţă îngrădirii puterii 
înseşi. Aceasta (li se părea lor) fusese un remediu împotriva 
conducătorilor care aveau, de obicei, interese opuse celor ale 
poporului. Ceea ce se cerea acum era ca toţi conducătorii să 
se identifice cu poporul, ca interesele şi voinţa lor să fie inte
resele şi voinţa poporului. Naţiunea nu avea nevoie să fie 
apărată împotriva propriei sale voinţe. Nu exista temerea că 
ea s-ar putea tiraniza pe sine însăşi. Conducătorii să fie efectiv 
răspunzători în faţa naţiunii, să poată fi prompt destituiţi de 
ea, şi atunci naţiunea îşi poată permite să le încredinţeze 
puterea, putînd ea însăşi dicta felul în care urmează să fie 
folosită această putere. Puterea conducătorilor nu este nimic 
altceva decît puterea naţiunii înseşi, putere concentrată şi 
adusă la o formă potrivită pentru a putea fi exercitată. Acest 
mod de a gîndi, sau poate mai curînd de a simţi, a fost carac
teristic pentru ultima generaţie a liberalismului european, 
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generaţie în a cărei ramură continentală el predomină încă în 
mod vădit. Cei ce admit existenţa unor limite privitoare la ce 
îi este permis cîrmuirii să facă, lăsînd la o parte cazul acelor 
cîrmuiri care, socotesc ei, nici n-ar trebui să existe, se disting 
ca excepţii strălucite printre gînditorii politici de pe continent. 
Un simţămînt similar ar fi putut prevala acum şi în Anglia 
dacă împrejurările care l-au încurajat o vreme s-ar fi menţinut 
neschimbate. 

Dar, în cazul teoriilor politice şi filozofice, întocmai ca şi în 
cazul persoanelor, succesul dezvăluie defecte şi slăbiciuni pe 
care eşecul ar fi putut să le ascundă observaţiei noastre. Cîtă 
vreme cîrmuirea populară era doar un vis sau era înţeleasă 
drept ceva ce a existat demult, în trecut, ideea că nu este 
nevoie ca oamenii să-şi îngrădească propria putere asupra lor 
înşişi ar fi putut părea un adevăr axiomatic. Nici măcar unele 
anomalii trecătoare, cum au fost cele ale Revoluţiei Franceze, 
nu au afectat neapărat această idee, căci, dintre ele, cele mai 
rele erau opera unui număr mic de uzurpatori şi, în orice caz, 
ţineau nu de mersul permanent al instituţiilor populare, ci de 
izbucnirile bruşte şi convulsive împotriva despotismului mo
narhic şi aristocratic. Cu timpul, republica democratică a ajuns 
să ocupe o mare parte din suprafaţa pămîntului, făcîndu-şi 
simţită prezenţa ca una dintre cele mai puternice participante 
la comunitatea naţiunilor; iar cîrmuirea aleasă de popor şi 
răspunzătoare în faţa acestuia a devenit obiectul observaţiilor 
şi criticilor ce însoţesc orice stare de lucruri reală importantă. 
S-a constatat acum că expresii ca „autoguvernare" sau „pu
terea exercitată de popor asupra lui însuşi" nu exprimă ade
văratele stări de fapt. „Poporul" care exercită puterea nu este 
totdeauna unul şi acelaşi cu poporul asupra căruia se exercită 
ea; şi „autoguvernarea" de care se vorbeşte nu eşţe guvernarea 
fiecăruia de către sine însuşi, ci a fiecăruia de către toţi ceilalţi, 
în plus, voinţa poporului înseamnă, practic, voinţa unei părţi, 
care este cea mai numeroasă sau cea mai activă parte a poporu
lui, a majorităţii, sau a acelora care au reuşit să se facă recu
noscuţi drept majoritate; poporul, aşadar, poate voi să oprime 
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p parte a sa, iar precauţiile luate împotriva acestei oprimări sînt 
la fel de necesare ca şi precauţiile luate împotriva oricărui alt 
abuz de putere. De aceea, nici atunci cînd deţinătorii puterii 
sînt, în mod normal, răspunzători în faţa comunităţii, adică în 
faţa celui mai puternic grup din sînul ei, îngrădirea puterii 
cîrmuirii asupra indivizilor nu-şi pierde ninuc din importanţă. 
Impunîndu-se în mod egal atît înţelepciunii gînditorilor, cît şi 
înclinaţiilor acelor clase importante din societatea europeană 
ale căror interese — reale sau numai presupuse — sînt lezate 
de democraţie, acest fel de a vedea lucrurile s-a statornicit fără 
nici o greutate; iar acum, în cadrul teoriilor politice, „tirania 
majorităţii" este în general inclusă printre pericolele împotriva 
cărora societatea trebuie să vegheze. 

Ca şi alte forme de tiranie, tirania majorităţii a fost consi
derată la început şi este considerată şi azi, printre oamenii de 
rînd, ca un rău care acţionează, în principal, prin actele 
autorităţilor oficiale. Dar gînditorii au observat că, atunci cjhd 
tiranul este însăşi societatea — societatea ca o colectivitate, în 
raport cu indivizii separaţi ce o compun —, mijloacele de a 
tiraniza nu se rezumă la actele pe care ea le poate realiza prin 
intermediul funcţionarilor publici/Societatea poate aduce, şi 
aduce efectiv, la îndeplinire singură propriile-i hotărîri; iar 
dacă ea emite hotărîri greşite, în locul celor corecte, sau dacă 
hotărăşte acolo unde n-ar trebui să se amestece, ea exercită o 
tiranie socială mai înspăimântătoare decît multe alte feluri de 
opresiune politică, deoarece, deşi nu se bazează pe pedepse 
atît de grele, ea lasă mai puţine portiţe de scăpare, pătrunzînd 
mult mai adînc în viaţa oamenilor, pînă în cele mai mici 
amănunte, şi robindu-le chiar şi sufletele. De aceea, protecţia 
împotriva tiraniei magistraţilor nu este de ajuns; este nevoie, 
de asemenea, de protecţie împotriva tiraniei atitudinii şi opi
niei dominante; împotriva tendinţei societăţii de a impune, 
prin alte mijloace decît pedeapsa civilă, propriile sale idei şi 
practici ca reguli de conduită obligatorii chiar şi pentru cei ce 
le dezaprobă; de a încătuşa dezvoltarea, şi, pe cît posibil, de a 
preveni formarea oricăror individualităţi care nu urmează căile 
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ei, precum şi de a constrînge orice personalitate umană să se 
modeleze după tiparul ei. Există o limită dincolo de care imix
tiunea opiniei publice în sfera de independenţă a individului 
nu mai este legitimă: a găsi această limită şi a o apăra împo
triva oricărei încălcări este o condiţie indispensabilă pentru 
bunul mers al vieţii oamenilor, indispensabilă ca şi protecţia 
împotriva despotismului politic. 

Dar, deşi această idee nu va fi, după toate probabilităţile, 
contestată ca teză generală, chestiunea de ordin practic privind 
locul unde trebuie situată această limită — privind felul în care 
trebuie făcută acomodarea potrivită între independenţa indivi
duală şi îndrumarea socială — reprezintă un subiect în legă
tură cu care aproape totul rămîne abia de lămurit. Toate acele 
lucruri care fac ca viaţa să fie preţioasă pentru fiecare om 
depind de aplicarea unor restricţii asupra acţiunilor altora. 
Aşadar, anumite reguli de conduită trebuie impuse, în primul 

I rînd cu ajutorul legii, iar în cazul nenumăratelor lucruri care 
nu pot face obiectul acţiunii unor legi, cu ajutorul opiniei 
publice. Care trebuie să fie aceste reguli este principala pro
blemă din viaţa oamenilor; dar, lăsînd la o parte cîteva din 
cazurile cele mai limpezi, ea este una dintre problemele în 
rezolvarea cărora s-au făcut cele mai neînsemnate progrese. 
Nu vom găsi două epoci, şi, de altfel, cu greu vom găsi chiar 
şi numai două ţări care să fi hotărît la fel în legătură cu ea; iar 
hotărîrea unei epoci sau unei ţări stîrneşte uimirea celorlalte. Şi 
cu toate acestea, oamenii din orice epocă şi din orice ţară nu 
bănuiesc cu nimic mai mult dificultatea ei decît ar face-o dacă 
ar fi vorba de un subiect asupra căruia omenirea a fost întot
deauna de acord. Regulile în vigoare la fiecare popor îi par 
acestuia evidente în ele însele şi de la sine justificate. Această 
iluzie aproape generală este un exemplu al influenţei magice 
a obişnuinţei, care nu numai că este, cum spune proverbul, a 
doua natură, dar este şi luată mereu, în mod greşit, drept 
prima. Efectul obişnuinţei, de a împiedica naşterea oricărei 
îndoieli privitoare la regulile de conduită pe care oamenii şi le 
impun unii altora, este cu atît mai complet cu cît chestiunea în 
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cauză este una în care, în general, nu se consideră necesar să se 
ofere temeiuri, nici de către o persoană altora, nici de către fie^, 
care sieşi. Oamenii sînt obişnuiţi să creadă, şi au fost încurajaţi 
în a o face de anumite persoane ce aspiră la reputaţia de filo
zofi, că, în chestiuni de această natură, simţămintele lor sînt 
lucrul cel mai bun şi că ele fac inutile orice alte temeiuri. Prin
cipiul practic ce îi călăuzeşte către opiniile pe care le au ei 
asupra reglementării conduitei umane este sentimentul, pre
zent în mintea tuturor, că i se cere fiecăruia să se comporte aşa 
cum îi place lui sau celor cu care simpatizează. E drept că 
nimeni nu recunoaşte în sinea sa că criteriile sale de judecată 
sînt propriile gusturi; dar o opinie privitoare la chestiuni de 
comportare care nu este susţinută de anumite temeiuri nu 
poate fi considerată altfel decît ca o simplă preferinţă per
sonală; iar dacă temeiurile, atunci cînd sînt oferite, fac apel 
doar la preferinţe similare ale altor oameni, atunci este vorba 
tot de gusturi, chiar dacă sînt gusturile mai multor persoane şi 
nu ale uneia singure. Totuşi, pentru un om oarecare, propria 
sa preferinţă, astfel susţinută, nu numai că este un temei abso
lut satisfăcător, dar este şi singurul de care dispune, în general, 
pentru a-şi susţine ideile morale, estetice sau privitoare la pro
prietate care nu sînt înscrise explicit în crezul său religios; ea 
este principala sa călăuză chiar şi în interpretarea acestuia. în 
consecinţă, opiniile oamenilor asupra a ceea ce este demn de 
laudă sau, dimpotrivă, condamnabil, sînt înrîurite de toate 
acele cauze diverse care influenţează dorinţele lor cu privire 
la conduita celorlalţi şi care sînt tot atît de numeroase, ca şi cele 
ce determină dorinţele lor privitoare la orice altceva. Uneori, 
raţiunea lor, alteori, prejudecăţile sau superstiţiile; adesea, 
înclinaţiile lor sociale, şi nu rareori, cele antisociale, invidia 
sau gelozia, aroganţa sau trufia; şi, cel mai adesea, dorinţele 
sau temerile lor privind propria persoană — interesele lor per
sonale, legitime sau nu. Oriunde există o clasă dominantă, 
mare parte din regulile morale caracteristice ţării respective 
emană din interesele sale de grup şi din sentimentele de supe
rioritate ale acelei clase. Raporturile morale dintre spartani şi 



14 DESPRE LIBERTATE 

iloţi, dintre plantatori şi negri, dintre principi şi supuşii lor, 
dintre nobili şi vulg, ca şi cele dintre bărbaţi şi femei au fost, 
în cea mai mare parte, creaţia intereselor şi sentimentelor de 
clasă; iar sentimentele ce iau naştere astfel acţionează, la rân
dul lor, asupra simţămintelor morale ale membrilor clasei 
dominante în cadrul relaţiilor dintre ei. Pe de altă parte, acolo 
unde o clasă, cîndva dominantă, şi-a pierdut poziţia de supe
rioritate sau aceasta a devenit nepopulară, sentimentele morale 
cele mai răspîndite poartă adesea pecetea unei repulsii pline 
de nervozitate faţă de orice idee de superioritate. Un alt prin
cipiu fundamental care a determinat regulile de conduită, atît 
cele privitoare la acte cît şi cele privitoare la abţineri, reguli 
impuse prin forţa legii sau prin autoritatea opiniei publice, a 
fost ploconirea oamenilor în faţa presupuselor preferinţe şi 
aversiuni ale stăpînilor lor laici sau ale zeilor lor. Această plo
conire, deşi are, în esenţă, un caracter egoist, nu înseamnă ipo
crizie: ea dă naştere unor sentimente de oroare cît se poate de 
autentice, fiind cea care i-a determinat pe oameni să ardă pe 
rug ereticii şi vrăjitorii. Printre atîţia factori mai vulgari, intere
sele generale, de netăgăduit, ale societăţii au şi ele o influenţă, 
chiar una mare, în călăuzirea simţămintelor morale — nu atît 
prin forţa lor în sine, nu atît ca temeiuri raţionale, cît mai 
curînd ca rezultat al simpatiilor şi antipatiilor cărora le dau 
naştere; chiar şi acele simpatii sau antipatii care au prea puţin, 
sau nu au deloc, de-a face cu interesele societăţii au contribuit 
într-o măsură la fel de mare la statornicirea moravurilor. 

înclinaţiile şi aversiunile societăţii, sau măcar cele mai pu
ternice dintre acestea, sînt astfel principalul factor care a deter
minat efectiv regulile destinate să fie respectate de toată 
lumea, reguli a căror încălcare este sancţionată fie de lege, fie 
de opinia publică. în general, şi cei care, prin gîndurile şi 
simţămintele lor, au luat-o înaintea societăţii, au lăsat această 
stare de lucruri neatinsă la nivel principial, chiar dacă, în unele 
chestiuni de amănunt, vor fi intrat în conflict cu ea. Ei au fost 
preocupaţi mai curînd de întrebarea care ar trebui să fie încli
naţiile şi aversiunile societăţii, decît de întrebarea dacă aceste 
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înclinaţii şi aversiuni trebuie să devină lege pentru indivizii 
care o compun. Preferau să-şi îndrepte străduinţele către 
schimbarea simţămintelor oamenilor în anumite chestiuni par
ticulare, în raport cu care ei înşişi aveau o poziţie eretică, decît 
să lupte pentru cauza comună a libertăţii alături de toţi cei care 
aveau asemenea poziţii. Singurul caz în care chestiunea de 
principiu a fost plasată în prim plan şi a fost susţinută cu 
consecvenţă, nu doar ici-colo, de cîte un individ izolat, este 
cel al credinţelor religioase; un caz instructiv sub multe 
aspecte, şi nu în ultimul rînd ca exemplu izbitor al faptului că 
şi aşa-numitul simţ moral poate greşi; căci, la un bigot, odium 
theologicum reprezintă unul dintre cele mai clare cazuri de 
simţămînt moral. Cei care au scuturat primii jugul Bisericii 
Universale (acesta fiind numele pe care şi-1 pusese ea însăşi) 
erau, în general, la fel de puţin dispuşi să permită diferenţe de 
opinii religioase ca şi biserica respectivă. Dar atunci cînd 
ardoarea luptei s-a risipit, fără ca vreuna din părţi să obţină 
victoria deplină, astfel că fiecare biserică sau cult a trebuit 
să-şi înfrîneze speranţele, păstrînd doar terenul pe care îl 
ocupa deja, minorităţile, văzînd că nu au nici o şansă de a 
deveni majorităţi, au fost nevoite să pledeze pe lîngă cei pe 
care nu putuseră să-i convertească, pentru a obţine permisiu
nea de a avea alte opinii. Aproape numai pe acest cîmp de 
bătălie, drepturile individului în faţa societăţii au fost afirmate 
pe temeiuri largi, principiale, fiind respinsă în mod deschis 
pretenţia societăţii de a-şi exercita autoritatea asupra disi
denţilor. |Marii autori cărora lumea le datorează libertatea re
ligioasă, atîta cîtă are ea astăzi, au afirmat cel mai adesea 
libertatea de conştiinţă ca pe un drept incontestabil, negînd cu 
hotărîre că o fiinţă umană ar trebui să dea seama în faţa altora 
de credinţele sale religioase. însă, pentru oameni este atît de 
firesc să fie intoleranţi în orice chestiune care îi interesează cu 
adevărat, încît cu greu s-ar putea spune că libertatea credinţei 
s-a realizat undeva, excepţie făcînd doar cazurile în care in
diferenţa religioasă, căreia îi displace să-şi vadă liniştea 
tulburată de certuri teologice, şi-a pus în balanţă întreaga 
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greutate. în minţile marii majorităţi a oamenilor credincioşi, 
chiar şi din cele mai tolerante ţări, datoria de a fi tolerant este 
recunoscută cu unele rezerve tacite. Unii vor îngădui disidenţa 
în chestiuni de cîrmuire bisericească, dar nu în ce priveşte dog
mele; alţii pot tolera pe oricine, dar nu pe un papistaş sau pe un 
unitarian; alţii tolerează pe oricine crede în religia revelată; 
cîţiva îşi împing îngăduinţa ceva mai departe, dar nu şi în ceea 
ce priveşte credinţa în Dumnezeu sau în lumea de dincolo. 
Oriunde sentimentul majorităţii este încă puternic şi nealterat, 
se constată că el şi-a redus prea puţin pretenţia de a fi ascultat 

în Anglia, datorită împrejurărilor specifice istoriei sale poli
tice, deşi poate că jugul opiniei publice este mai greu, acela al 
legii este mai uşor decît în majoritatea celorlalte ţări europene; 
şi se veghează cu destulă grijă ca puterea legislativă ori exe
cutivă să nu se amestece în viaţa particulară; aceasta nu atît în 
virtutea unei drepte consideraţii faţă de independenţa indivi
dului, cît în virtutea obiceiului încă în vigoare de a privi 
cîrmuirea ca pe ceva ce reprezintă interese opuse publicului 
larg. Majoritatea oamenilor nu s-au deprins încă să vadă în 
puterea cîrmuirii propria lor putere sau, în opiniile acesteia, 
propriile lor opinii. Atunci cînd o vor face, libertatea indivi
duală va fi probabil la fel de expusă intruziunii cîrmuirii pe cît 
este deja expusă intruziunii opiniei publice. Există însă de pe 
acum, într-o măsură considerabilă, sentimente la care se poate 
face apel împotriva oricărei încercări a legii de a controla indi
vizii îh chestiuni în care ei n-au fost pînă acum obişnuiţi să fie 
controlaţi de ea; şi aceasta cu prea putin discernămînt în pri
vinţa faptului dacă o chestiune cade sau nu cade în sfera 
controlului legal justificat, astfel că sentimentele respective, 
în general salutare, se manifestă tot atît de des într-un mod 
deplasat pe cît sînt de la locul lor în anumite cazuri particu
lare. De fapt nu există nici un principiu recunoscut pe baza 
căruia să fie verificată în general oportunitatea sau neoportu-
nitatea ingerinţelor cîrmuirii. Oamenii hotărăsc aceasta con
form preferinţelor lor personale. Unii din ei, ori de cîte ori 
constată că ar fi de făcut un lucru bun sau de remediat unul 
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rău, sînt gata să ceară cîrmuirii să ducă totul la bun sfîrşit: în 
timp ce alţii preferă să suporte aproape orice rău din viaţa 
socială, mai curînd decît să adauge încă o categorie din inte
resele lor celor aflate sub controlul cîrmuirii. Şi, în fiecare caz 
anume, oamenii trec de o parte sau de cealaltă conform direc
ţiei în care înclină în general sentimentele lor; sau conform 
gradului în care sînt interesaţi de acel lucru anume care se pre
conizează că ar trebui făcut de cîrmuire; sau conform credinţei 
lor că acest lucru va fi ori nu va fi făcut de cîrmuire aşa cura 
vor ei; şi numai foarte rar pe temeiul unei opinii, pe care ar 
împărtăşi-o consecvent, cu privire la ce fel de chestiuni ar 
trebui să rămînă în seama cîrmuirii. Mie mi se pare că, drept 
unnare a acestei lipse de principii şi reguli, în vremurile noastre 
una din părţi greşeşte la fel de des ca şi cealaltă; ingerinţele 
cîrmuirii sînt, cu o frecvenţă aproape egală, inoportun solici
tate şi inoportun condamnate. 

Scopul acestui eseu este de a afirma un principiu foarte 
simplu ca fiind întru totul îndreptăţit să guverneze pe de-a 
întregul raporturile bazate pe constrîngere şi control, dintre 
societate şi individ, indiferent dacă mijlocul folosit va fi forţa 
fizică, sub forma pedepsei legale, sau va fi constrângerea morală 
a opiniei publice. Acest principiu este următorul:\unicul scop •* 
care îi îndreptăţeşte pe oameni, individual sau colectiv, la 
ingerinţe în sfera libertăţii de acţiune a oricăruia dintre ei este 
autoapărarea; unicul ţel în care puterea se poate exercita, în mod 
legitim, asupra oricărui membru al societăţii civilizate, împo
triva voinţei sale, este acela de a împiedica vătămarea altora.| 
Propriul bine, fizic sau moral, nu constituie o îndreptăţire sufi
cientă. Un om nu poate fi constrîns, în mod legitim, să facă un 
anumit lucru sau să se abţină de a-1 face pentru că ar fi mai bine 
pentru el să se comporte astfel, pentru că acest lucru l-ar face să 
fie mai fericit sau pentru că, în opinia altora, este înţelept sau este 
drept ca el să se comporte astfel. Toate acestea sînt bune 
temeiuri pentru a discuta cu el, pentru a-1 mustra sau a-1 implora, 
dar nu şi pentru a-1 constrînge, sau a-i face ceva rău dacă se com
portă altfel. Pentru a justifica asemenea lucruri, conduita pe care 
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dorim s-o descurajăm trebuie să fie de aşa natură încît să 
dăuneze altuia Singurul aspect al conduitei unui om pentru care 
el poate fi tras la răspundere de către societate este cel privitor 
la ceilalţi. Sub aspectele care îl privesc doar pe el însuşi, inde
pendenţa lui este, de drept, absolută. Asupra lui însuşi, a pro
priului trup şi spirit, individul este suveran, f T 

Nici nu mai este, poate, necesar să spunem că această doc
trină este menită să fie aplicată numai fiinţelor umane aflate la 
maturitate. Nu ne referim la copii sau la tinerii care nu au ajuns 
încă la vîrsta pe care legea o fixează ca vîrstă a bărbăţiei sau a 
maturităţii feminine. Cei care se află în faza în care se cere să fie 
încă îngrijiţi de alţii trebuie apăraţi împotriva propriilor fapte la 
fel ca şi împotriva oricăror primejdii din afară. Pe acelaşi temei, 
putem să nu luăm în considerare acele etape înapoiate din dez
voltarea societăţii în care speţa umană însăşi era — putem 
aprecia—nematurizată. Atît de mari sînt greutăţile care, în peri
oadele timpurii, stau în calea înfăptuirii spontane a progresului, 
încît rareori poate încăpea alegere în ceea ce priveşte mijloacele 
de a le depăşi; iar un cîrmuitor stăpînit de năzuinţa spre progres 
este îndreptăţit să folosească orice mijloc pentm a-şi atinge sco
purile, care, altfel, ar fi poate de neatins. Despotismul este un ~ 
mod legitim de cîrmuire atunci cînd cei cîrmuiţi sînt barbari, cu 
condiţiaca scopul său să fie progresul, iar mijloacele să fie cele 
îndreptăţite de realizarea acestui scop. Libertatea, ca principiu, 
nu se aplică nici unei stări de lucruri anterioare momentului în 
care oamenii au devenit capabili de a se perfecţiona prin dezba
terea liberă şi egală. înainte de acest moment, oamenii nu pot 
face altceva decît să se supună orbeşte unui conducător ca Akbar 
sau Carol cel Mare, dacă au norocul să găsească unul. Dar îndată 
ce oamenii au ajuns în starea de a putea fi călăuziţi spre progres 
prin convingere sau persuasiune (o stare pe care toate naţiunile 
de care avem a ne ocupa aici au atins-o de mult), constrângerea, 
fie în formă directă, fie în aceea a pedepselor acordate pentru 
nesupunere, nu mai poate fi acceptată ca un mijloc în slujba 
binelui lor propriu, fiind îndreptăţită doar atunci cînd este vorba 
de ocrotirea altora 
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INTRODUCERE 

închin acest volum amintirii* mult iubite şi mereu regre^ 
a celei care a fost inspiratoarea, şi îh parte autoarea, a toq 
este mai bun în scrierile mele — prietenă şi soţie al cărei î. 
simţ al adevărului şi dreptăţii a fost pentru mine cel L 
puternic imbold şi a cărei aprobare mi-a fost princip, 
răsplată. Ca tot ceea ce am scris timp de mulţi ani, acest voh 
îi aparţine şi ei, tot atît cît şi mie; dar lucrarea, aşa cum ap, 
acum, s-a bucurat în prea mică măsură de nepreţuitul ava 
al unei revizii făcute de ea; unele dintre cele mai imporţi 
porţiuni ale cărţii fuseseră păstrate pentru o reexaminare. 
atentă de care acum le este sortit să nu mai aibă pu 
niciodată. De-aş fi capabil să tălmăcesc lumii măcar jumăt, 
din gîndurile mari şi simţămintele nobile înmormîntate o di 
cu ea, aş li mijlocitorul unui folos mai mare decît acela pe q 
l-ar putea probabil aduce oricare din scrierile mele ce nu s\ 
inspirate şi sprijinite de înţelepciunea ei fără pereche. 

* Harriet, soţia lui MOI, a murit în 1858. Ei îi dedică filozoful eng 
On Liberty. {N. ed.) 

Perna acestui eseu nu este aşa-numita Libertate a Voinţei, 
uis.l în mod atît de nefericit doctrinei ce poartă nepotrivitul 
m u - <lc doctrină a Necesităţii Filozofice, ci este Libertatea 
m i a sau Socială: natura şi limitele puterii ce poate fi exer-
lultl în mod legitim de către societate asupra individului. 
IM .iiune rareori enunţată şi mai niciodată discutată, în ter
n i i generali, dar care înrîureşte profund, prin prezenţa sa 
Imtă, controversele cu caracter practic ale epocii şi care, 

tp l toate probabilităţile, va fi curind recunoscută drept ches-
IIIM a vitală a viitorului. Ea este atît de departe de a fi ceva 
i m , încît se poate spune că, într-un anumit sens, a divizat 
IM unea aproape din cele mai vechi timpuri; dar în stadiul de 

rujires în care a intrat azi cea mai civilizată parte a speciei 
iunie, problema se pune în condiţii noi, cerînd o tratare 

Ifnită şi mai profundă. 
I .upta dintre Libertate şi Autoritate este cea mai izbitoare 

««rtiură a acelor părţi din istorie cu care ne-am familiarizat 
nu niiu, în special în istoria Greciei, Romei şi Angliei. Dar 
i vi cinurile vechi, această luptă se purta între supuşi sau între 
numite clase de supuşi, pe de o parte, şi Cîrmuire pe de alta. 
iln libertate se înţelegea protecţia împotriva tiraniei con-
iit morilor politici. Se considera că, lăsînd la o parte unele 
i mi populare din Grecia, conducătorii s-au aflat neapărat 
n i <) poziţie antagonică faţă de poporul pe care-1 conduceau. 
I rnui reprezentaţi fie de un Cîrmuitor Unic, fie de un trib 
MII o castă conducătoare care îşi dobîndea autoritatea prin 
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sească împotriva propriilor supuşi la fel de bine ca şi împoti m o forţă independentă, avînd interese opuse celor ale supu-
duşmanilor din afară. Pentru a preîntîmpina transforma Im l o r . Lor le-a venit ideea că ar fi mult mai bine ca diferiţii» 
membrilor mai slabi ai comunităţii într-o pradă a nenumă initlslraţi ai statului să fie slujbaşii sau delegaţii lor, pe care 
ulii, era necesar să existe o pasăre de pradă mai tare decît t( » i poată revoca oricînd doresc. Pe cît se părea, numai aşa 
celelalte, care să fie împuternicită să le aducă la ascultare. ] mir nu avea siguranţa absolută că nimeni nu va abuza de pu-
cum regele uliilor putea avea, întocmai ca şi harpiile i M\U- cîrmuirii în dezavantajul lor. Treptat, această nouă ţ 
mărunte, înclinaţia de a da iama în rîndurile turmei, era in< , v.-ndicare, de a avea conducători temporari, stabiliţi prin 
perisabilă o atitudine permanenta de apărare împotriva cioci il^eri, a devenit obiectul principal al străduinţelor partidului 
şi ghearelor sale. De aceea, ţelul patrioţilor era acela d H i p u l a r , oriunde exista un asemenea partid; iar acestea au 
îngrădi puterea pe care cîrmuitorul trebuia lăsat să o exer I. p t t s i t , într-o măsură considerabilă, eforturile făcute anterior 
asupra comunităţii; şi ei înţelegeau prin libertate toci MMIIIU a îngrădi puterea conducătorilor. Pe cînd se duceau 
această îngrădire. Două erau căile pe care se încerca obţine tipic menite să asigure emanarea puterii conducătoare din ale-
ei. Cea dintîi, prin dobîndirea recunoaşterii anumitor imunii IIMCII făcută periodic de cei conduşi, unii au început să consi-
numite libertăţi sau drepturi politice, a căror violare de ci , i . . .• c ă se acordase prea multă importanţă îngrădirii puterii 
cîrmuitor era considerată ca o încălcare a datoriilor sale, as t i n . ş i . Aceasta (ti se părea lor) fusese un remediu împotriva 
că, dacă violarea avea loc, o anume împotrivire sau cl . m..jucătorilor care aveau, de obicei, interese opuse celor ale 
revolta generală deveneau justificate. Un al doñea mijloc, c¡ p .porului. Ceea ce se cerea acum era ca toţi conducătorii să 
în genere, a fost folosit mai tîrziu, consta în statornicirea u| u ..irutifice cu poporul, ca interesele şi voinţa lor să fie inte-
mijloace de control constituţionale, care făceau din c o n s l melc şi voinţa poporului. Naţiunea nu avea nevoie să fie 

„i itti ută împotriva propriei sale voinţe. Nu exista temerea că 
rWi/IiirStnrii sS fip. ftfftT.tiv 

ţămîntul comunităţii sau al unui organism oarecare, presu 
a reprezenta interesele acesteia, o condiţie necesară pei 
unele dintre cele mai importante acte ale puterii cîrmuito 
Primului dintre aceste două moduri de îngrădire pute 
cîrmuitoare din cele mai multe ţări europene a fost silită, în 
măsură mai mică sau mai mare, să i se supună. Nu tot aşa 
întîmplat cu cel de-al doilea; statornicirea acestuia ori, a 
cînd el exista într-o anumită măsură, statornicirea sa 
deplină a devenit pretutindeni ţelul principal al tuturor c, 
ce iubeau libertatea. Şi atîta vreme cît oamenii s-au mulţu 

iH\p 
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nr putea tiraniza pe sine însăşi. Conducătorii să fie efectiv 
mi/ător i în faţa naţiunii, să poată fi prompt destituiţi de 

ph, (¡1 atunci naţiunea îşi poată permite să le încredinţeze 
ptilcrca, putînd ea însăşi dicta felul în care urmează să fie 
Moşită această putere. Puterea conducătorilor nu este nimic 
ul i icva decît puterea naţiunii înseşi, putere concentrată şi 
wliiNfl la o formă potrivită pentru a putea fi exercitată. Acest 
linul de a gîndi, sau poate mai curînd de a simţi, a fost carac-
| ii.slic pentru ultima generaţie a liberalismului european» 

i u n i b a t ă un inamic prin intermediul altuia şi să fie conduşi 
•un stăpîn, cu condiţia de a le fi garantată, mai mult sau mai 
i(ln eficient, protecţia împotriva tiraniei lui, aspiraţiile lor nu 
i i i c c u t dincolo de acest punct. 

Totuşi progresul realizat în viaţa socială a făcut să vină o 
« i n c în care oamenii au încetat să mai considere ca fiind 

sară, prin firea lucrurilor, constituirea cîrmuitorilor lor 

moştenire sau subjugare, autoritate a cărei menţinere 
depindea, în nici un caz, de bunul plac al celor conduşi,-
supremaţia acestor conducători oamenii nu se încumetail 
poate că nici nu doreau, să o conteste, indiferent ce măsur i 
precauţie puteau fi luate împotriva exercitării ei opresi 

•Puterea lor era socotită ca un lucru necesar, deşi, totodL 
foarte periculos; ca o armă pe care ei puteau încerca să o fc | 
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generaţie în a cărei ramură continentală el predomină încă 
mod vădit. Cei ce admit existenţa unor limite privitoare la 
îi este permis cîrmuirii să facă, lăsînd la o parte cazul acel 
cîrmuiri care, socotesc ei, nici n-ar trebui să existe, se disti 
ca excepţii strălucite printre gînditorii politici de pe conţine: 
Un simţămînt similar ar fi putut prevala acum şi în Ang 
dacă împrejurările care l-au încurajat o vreme s-ar fi menţin 
neschimbate. 

Dar, în cazul teoriilor politice şi filozofice, întocmai ca şi î 
cazul persoanelor, succesul dezvăluie defecte şi slăbiciuni p; 
care eşecul ar fi putut să le ascundă observaţiei noastre. Cîl 
vreme cîrmuirea populară era doar un vis sau era înţeleas 
drept ceva ce a existat demult, în trecut, ideea câ nu est; 
nevoie ca oamenii să-şi îngrădească propria putere asupra ld 
înşişi ar fi putut părea un adevăr axiomatic. Nici măcar unel ! 

anomalii trecătoare, cum au fost cele ale Revoluţiei Franceze] 
nu au afectat neapărat această idee, căci, dintre ele, cele m 
rele erau opera unui număr mic de uzurpatori şi, în orice caz 
ţineau nu de mersul permanent al instituţiilor populare, ci di 
izbucnirile bruşte şi convulsive împotriva despotismului mo 
narhic şi aristocratic. Cu timpul, republica democratică a ajuns 
să ocupe o mare parte din suprafaţa pămîntului, făcîndu-ş 
simţită prezenţa ca una dintre cele mai puternice participant* 
la comunitatea naţiunilor; iar cîrmuirea aleasă de popor ş 
răspunzătoare în faţa acestuia a devenit obiectul observaţiilo 
şi criticilor ce însoţesc orice stare de lucruri reală importantă 
S-a constatat acum că expresii ca „autoguvernare" sau „pu-
terea exercitată de popor asupra lui însuşi" nu exprimă ade
văratele stări de fapt. „Poporul" care exercită puterea nu este 
totdeauna unul şi acelaşi cu poporul asupra căruia se exerchl 
ea; şi „autoguvernarea" de care se vorbeşte nu este guvernarea 
fiecăruia de către sine însuşi, ci a fiecăruia de către toţi ceilalţi 
în plus, voinţa poporului înseamnă, practic, voinţa unei părţi, 
care este cea mai numeroasă sau cea mai activă parte a poporu
lui, a majorităţii, sau a acelora care au reuşit să se facă recu
noscuţi drept majoritate; jpopprul, aşadar, poate voi să oprime 
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< sa, iar precauţiile luate împotriva acestei oprimări sînt / 
i de necesare ca şi precauţiile luate împotriva oricărui alt; 
<I«* putere. De aceea, nici atunci cînd deţinătorii puterii 

lini iu m o d normal, răspunzători în faţa comunităţii, adică în 
" I m mai puternic grup din sînul ei, îngrădirea puterii 

«MIM I I asupra indivizilor nu-şi pierde nimic din importanţă. 
itit|M du-se în mod egal atît înţelepciunii gînditorilor, cît şi 

liiuiliilor acelor clase importante din societatea europeană 
i tmi interese — reale sau numai presupuse — sînt lezate 

•• li HI* IC raţie, acest fel de a vedea lucrurile s-a statornicit fără 
" l'icutate; iar acum, în cadrul teoriilor politice, „tirania 
uitaţii" este în general inclusă printre pericolele împotriva 
i societatea trebuie să vegheze. 

li iji alte forme de tiranie, tirania majorităţii a fost consi-
iil la început şi este considerată şi azi, printre oamenii de 

• a un rău care acţionează, în principal, prin actele 
limitaţilor oficiale. Dar gînditorii au observat că, atunci cînd 

i este însăşi societatea — societatea ca o colectivitate, în ' 
I | H H I c u indivizii separaţi ce o compun — , mijloacele de a 

IIil/n nu se rezumă la actele pe care ea le poate realiza prin , 
1 micdiul funcţionarilor publici./Societatea poate aduce, şi * 

electiv, la îndeplinire singură propriile-i hotărîri; iar 
i ca emite hotărîri greşite, în locul celor corecte, sau dacă 

im ns,ic acolo unde n-ar trebui să se amestece, ea exercită o 
ic socială mai înspăimîntătoare decît multe alte feluri de 

i - .unic politică, deoarece, deşi nu se bazează pe pedepse 
HM de r.'cle, ea lasă mai puţine portiţe de scăpare, pătrunzînd 

nai adînc în viaţa oamenilor, pînă în cele mai mici 
mile, şi robindu-le chiar şi sufletele. De aceea, protecţia 

i va tiraniei magistraţilor nu este de ajuns; este nevoie, 
1 i ic i nenea, de protecţie împotriva tiraniei atitudinii şi opi- > 

11***1 dominante; împotriva tendinţei societăţii de a impune, 
|Hln uite mijloace decît pedeapsa civilă, propriile sale idei şi 
iţim tici ca reguli de conduită obligatorii chiar şi pentru cei ce 
| ilc/aprobă; de a încătuşa dezvoltarea, şi, pe cît posibil, de a 
i > veni formarea oricăror individualităţi care nu urmează căile 
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ei, precum şi de a constrînge orice personalitate umană să se 
modeleze după tiparul ei. Există o limită dincolo de care imix
tiunea opiniei publice în sfera de independenţă a individului 
nu mai este legitimă: a găsi această limită şi a o apăra împo
triva oricărei încălcări este o condiţie indispensabilă pentru 
bunul mers al vieţii oamenilor, indispensabilă ca şi protecţia 
împotriva despotismului politic. 

Dar, deşi această idee nu va fi, după toate probabilităţile, 
contestată ca teză generală, chestiunea de ordin practic privind 
locul unde trebuie situată această limită — privind felul în care 
trebuie făcută acomodarea potrivită între independenţa indivi
duală şi îndrumarea socială — reprezintă un subiect în legă
tură cu care aproape totul rămîne abia de lămurit. Toate acele 
lucruri care fac ca viaţa să fie preţioasă pentru fiecare om 
depind de aplicarea unor restricţii asupra acţiunilor altora. 
Aşadar, anumite reguli de conduită trebuie impuse, în primul 
rînd cu ajutorul legii, iar în cazul nenumăratelor lucruri care 
nu pot face obiectul acţiunii unor legi, cu ajutorul opiniei 
publice. Care trebuie să fie aceste reguli este principala pro
blemă din viaţa oamenilor; dar, lăsînd la o parte cîteva din 
cazurile cele mai limpezi, ea este una dintre problemele în 
rezolvarea cărora s-au făcut cele mai neînsemnate progrese.j 
Nu vom găsi două epoci, şi, de altfel, cu greu vom găsi chiar 
şi numai două ţări care să fi hotărît la fel în legătură cu ea; iar 
hotărîrea unei epoci sau unei ţări stîmeşte uimirea celorlalte. Şi 
cu toate acestea, oamenii din orice epocă şi din orice ţară nu 
bănuiesc cu nimic mai mult dificultatea ei decît ar face-o dacă 
ar fi vorba de un subiect asupra căruia omenirea a fost întot
deauna de acord. Regulile în vigoare la fiecare popor îi par 
acestuia evidente în ele însele şi de la sine justificate. Această 
iluzie aproape generală este un exemplu al influenţei magice 
a obişnuinţei, care nu numai că este, cum spune proverbul, a 
doua natură, dar este şi luată mereu, în mod greşit, drept 
prima. Efectul obişnuinţei, de a împiedica naşterea oricărei 
îndoieli privitoare la regulile de conduită pe care oamenii şi le 
impun unii altora, este cu aut mai complet cu cît chestiunea în 
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cauză este una în care, în general, nu se consideră necesar să se 
ofere temeiuri, nici de către o persoană altora, nici de către fie-, 
care sieşi. Oamenii sîht obişnuiţi să creadă, şi au fost încurajaţi 
în a o face de anumite persoane ce aspiră la reputaţia de filo
zofi, că, în chestiuni de această natură, simţămintele lor sînt 
lucrul cel mai bun şi că ele fac inutile orice alte temeiuri. Prin
cipiul practic ce îi călăuzeşte către opiniile pe care le au ei 
asupra reglementării conduitei umane este sentimentul, pre
zent în mintea tuturor, că i se cere fiecăruia să se comporte aşa 
cum îi place lui sau celor cu care simpatizează. E drept că 
nimeni nu recunoaşte în sinea sa că criteriile sale de judecată 
sînt propriile gusturi; dar o opinie privitoare la chestiuni de 
comportare care nu este susţinută de anumite temeiuri nu 
poate fi considerată altfel decît ca o simplă preferinţă per
sonală; iar dacă temeiurile, atunci cînd sînt oferite, fac apel 
doar la preferinţe similare ale altor oameni, atunci este vorba 
tot de gusturi, chiar dacă sînt gusturile mai multor persoane şi 
nu ale uneia singure. Totuşi, pentru un om oarecare, propria 
sa preferinţă, astfel susţinută, nu numai că este un temei abso
lut satisfăcător, dar este şi singurul de care dispune, în general, 
pentru a-şi susţine ideile morale, estetice sau privitoare la pro
prietate care nu sînt înscrise explicit în crezul său religios; ea 
este principala sa călăuză chiar şi în interpretarea acestuia. în 
consecinţă, opiniile oamenilor asupra a ceea ce este demn de 
laudă sau, dimpotrivă, condamnabil, sînt înrîurite de toate 
acele cauze diverse care influenţează dorinţele lor cu privire 
la conduita celorlalţi şi care sînt tot atitt de numeroaseca şi cele 
ce determină dorinţele lor privitoare la orice altceva. Uneori, 
raţiunea lor, alteori, prejudecăţile sau superstiţiile; adesea, 
înclinaţiile lor sociale, şi nu rareori, cele antisociale, invidia 
sau gelozia, aroganta sau trufia; şi, cel mai adesea, dorinţele 
sau temerile lor privind propria persoană — interesele lor per
sonale, legitime sau nu. Oriunde există o clasă dominantă,. 
mare parte din regulile morale caracteristice ţării respective 
emană din interesele sale de grup şi din sentimentele de supe
rioritate ale acelei clase. Raporturile morale dintre spartani şi 
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iloţi, dintre plantatori şi negri, dintre principi şi supuşii lor, 
dintre nobili şi vulg, ca şi cele dintre bărbaţi şi femei au fost, 
în cea mai mare parte, creaţia intereselor şi sentimentelor de 
clasă; iar sentimentele ce iau naştere astfel acţionează, la rîn-
dul lor, asupra simţămintelor morale ale membrilor clasei 
dominante în cadrul relaţiilor dintre ei. Pe de altă parte, acolo 
unde o clasă, cîndva dominantă, şi-a pierdut poziţia de supe
rioritate sau aceasta a devenit nepopulară, sentimentele morale 
cele mai răspîndite poartă adesea pecetea unei repulsii pline 
de nervozitate faţă de orice idee de superioritate. Un alt prin
cipiu fundamental care a determinat regulile de conduită, atît 
cele privitoare la acte cît şi cele privitoare la abţineri, reguli 
impuse prin forţa legii sau prin autoritatea opiniei publice, a 
fost ploconirea oamenilor în faţa presupuselor preferinţe şi 
aversiuni ale stăpînilor lor laici sau ale zeilor lor. Această plo
conire, deşi are, în esenţă, un caracter egoist, nu înseamnă ipo
crizie: ea dă naştere unor sentimente de oroare cît se poate de 
autentice, fiind cea care i-a determinat pe oameni să ardă pe 
mg ereticii şi vrăjitorii. Printre atîţia factori mai vulgari, intere
sele generale, de netăgăduit, ale societăţii au şi ele o influenţă, 
chiar una mare, în călăuzirea simţămintelor morale — nu atît 
prin forţa lor în sine, nu atît ca temeiuri raţionale, cît mai 
curînd ca rezultat al simpatiilor şi antipatiilor cărora le dau 
naştere; chiar şi acele simpatii sau antipatii care au prea puţin, 
sau nu au deloc, de-a face cu interesele societăţii au contribuit 
într-o măsură la fel de mare la statornicirea moravurilor. 

înclinaţiile şi aversiunile societăţii, sau măcar cele mai pu
ternice dintre acestea, suit astfel principalul factor care a deter
minat efectiv regulile destinate să fie respectate de toată 
lumea, reguli a căror încălcare este sancţionată fie de lege, fie 
de opinia publică. în general, şi cei care, prin gîndurile şi 
simţămintele lor, au luat-o înaintea societăţii, au lăsat această 
stare de lucruri neatinsă la nivel principial, chiar dacă, în unele 
chestiuni de amănunt, vor fi intrat în conflict cu ea. Ei au fost 
preocupaţi mai curînd de întrebarea care ar trebui să fie încli
naţiile şi aversiunile societăţii, decît de întrebarea dacă aceste 
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înclinaţii şi aversiuni trebuie să devină lege pentru indivizii 
care o compun. Preferau să-şi îndrepte străduinţele către 
schimbarea simţămintelor oamenilor în anumite chestiuni par
ticulare, în raport cu care ei înşişi aveau o poziţie eretică, decît 
să lupte pentru cauza comună a libertăţii alături de toţi cei care 
aveau asemenea poziţii. Singurul caz în care chestiunea de 
principiu a fost plasată în prim plan şi a fost susţinută cu 
consecvenţă, nu doar ici-colo, de cîte un individ izolat, este 
cel al credinţelor religioase; un caz instructiv sub multe 
aspecte, şi nu în ultimul rînd ca exemplu izbitor al faptului că 
şi aşa-numitul simţ moral poate greşi; căci, la un bigot, odium 
Ihcologicutn reprezintă unul dintre cele mai clare cazuri de 
simţămînt moral. Cei care au scuturat primii jugul Bisericii 
Universale (acesta fiind numele pe care şi-1 pusese ea însăşi) 
erau, în general, la fel de puţin dispuşi să permită diferenţe de 
opinii religioase ca şi biserica respectivă. Dar atunci cînd 
ardoarea luptei s-a risipit, fără ca vreuna din părţi să obţină 
victoria deplină, astfel că fiecare biserică sau cult a trebuit 
să-şi înfrîneze speranţele, păstrînd doar terenul pe care îl 
ocupa deja, minorităţile, văzînd că nu au nici o şansă de a 
deveni majorităţi, au fost nevoite să pledeze pe lîngă cei pe 
care nu putuseră să-i convertească, pentru a obţine permisiu
nea de a avea alte opinii. Aproape numai pe acest cîmp de 
bătălie, drepturile individului în faţa societăţii au fost afirmate 
pe temeiuri largi, principiale, fiind respinsă în mod deschis 
pretenţia societăţii de a-şi exercita autoritatea asupra disi-
dcnţilor.|Marii autori cărora lumea le datorează libertatea re
ligioasă, atîta cîtă are ea astăzi, au afirmat cel mai adesea 
libertatea de conştiinţă ca pe un drept incontestabil, negînd cu 
hotărîre că o fiinţă umană ar trebui să dea seama în faţa altora 
de credinţele sale religioase. însă, pentru oameni este atît de 
firesc să fie intoleranţi în orice chestiune care îi interesează cu 
adevărat, încît cu greu s-ar putea spune că libertatea credinţei 

a realizat undeva, excepţie făcînd doar cazurile în care in
diferenţa religioasă, căreia îi displace să-şi vadă liniştea 
tulburată de certuri teologice, şi-a pus în balanţă întreaga 
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greutate. în minţile marii majorităţi a oamenilor credincioşi, 
chiar şi din cele mai tolerante ţări, datoria de a fi tolerant este 
recunoscută cu unele rezerve tacite. Unii vor îngădui disidenţa 
în chestiuni de cîrmuire bisericească, dar nu în ce priveşte dog
mele; alţii pot tolera pe oricine, dar nu pe un papistaş sau pe un 
unitarian; alţii tolerează pe oricine crede în religia revelată; 
cîtiva îşi împing îngăduinţa ceva mai departe, dar nu şi în ceea 
ce priveşte credinţa în Dumnezeu sau în lumea de dincolo. 
Oriunde sentimentul majorităţii este încă puternic şi nealterat, 
se constată că el şi-a redus prea puţin pretenţia de a fi ascultat. 

în Anglia, datorită împrejurărilor specifice istoriei sale poli
tice, deşi poate că jugul opiniei publice este mai greu, acela al 
legii este mai uşor decît în majoritatea celorlalte ţări europene; 
şi se veghează cu destulă grijă ca puterea legislativă ori exe
cutivă să nu se amestece în viaţa particulară; aceasta nu atît în 
virtutea unei drepte consideraţii faţă de independenţa indivi
dului, cît în virtutea obiceiului încă în vigoare de a privi 
cîrmuirea ca pe ceva ce reprezintă interese opuse publicului 
larg. Majoritatea oamenilor nu s-au deprins încă să vadă în 
puterea cîrmuirii propria lor putere sau, în opiniile acesteia, 
propriile lor opinii. Atunci cînd o vor face, libertatea indivi
duală va fi probabil la fel de expusă intmziunii cîrmuirii pe cît 
este deja expusă intruziunii opiniei publice. Există însă de pe 
acum, într-o măsură considerabilă, sentimente la care se poate 
face apel împotriva oricărei încercări a legii de a controla indi
vizii în chestiuni în care ei n-au fost pînă acum obişnuiţi să fie 
controlaţi de ea; şi aceasta cu prea puţin discemămînt în pri
vinţa faptului dacă o chestiune cade sau nu cade în sfera 
controlului legal justificat, astfel că sentimentele respective, 
în general salutare, se manifestă tot atît de des într-un mod 
deplasat pe cît sînt de la locul lor în anumite cazuri particu
lare. De fapt nu există nici un principiu recunoscut pe baza 
căruia să fie verificată în general oportunitatea sau neoportu-
nitatea ingerinţelor cîrmuirii. Oamenii hotărăsc aceasta con
form preferinţelor lor personale. Unii din ei, ori de cîte ori 
constată că ar fi de făcut un lucru bun sau de remediat unul 
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rău, sînt gata să ceară cîrmuirii să ducă totul la bun sfîrşit; în 
timp ce alţii preferă să suporte aproape orice rău din viaţa 
socială, mai curînd decît să adauge încă o categoric din inte
resele lor celor aflate sub controlul cîrmuirii. Şi, în fiecare caz 
anume, oamenii trec de o parte sau de cealaltă conform direc
ţiei în care înclină în general sentimentele lor, sau conform 
gradului în care sînt interesaţi de acel lucru anume care se pre
conizează că ar trebui făcut de cîrmuire; sau conform credinţei 
lor că acest lucru va fi ori nu va fi făcut de cîrmuire aşa cura 
vor ei; şi numai foarte rar pe temeiul unei opinii, pe care ar 
împărtăşi-o consecvent, cu privire la ce fel de chestiuni ar 
trebui să rămînă în seama cîrmuirii. Mie mi se pare că, drept 
urmare a acestei lipse de principii şi reguli, în vremurile noastre 
una din părţi greşeşte la fel de des ca şi cealaltă; ingerinţele 
cîrmuirii sînt, cu o frecvenţă aproape egală, inoportun solici
tate şi inoportun condamnate. 

Scopul acestui eseu este de a afirma un principiu foarte 
simplu ca fiind întru totul îndreptăţit să guverneze pe de-a 

i întregul raporturile bazate pe constrîngere şi control, dintre 
societate şi individ, indiferent dacă mijlocul folosit va fi forţa 
fizică, sub forma pedepsei legale, sau va fi constrîngerea morală 
a opiniei publice. Acest principiu este următorul :junicul scop •« 
care îi îndreptăţeşte pe oameni, individual sau colectiv, la 
ingerinţe în sfera libertăţii de acţiune a oricăruia dintre ei este 
autoapărarea; unicul ţel în care puterea se poate exercita, în mod 
legitim, asupra oricărui membru al societăţii civilizate, împo
triva voinţei sale, este acela de a împiedica vătămarea altoraj 
Propriul bine, fizic sau moral, nu constituie o îndreptăţire sufi
cientă. Un om nu poate fi constrîns, în mod legitim, să facă un 
anumit lucm sau să se abţină de a-1 face pentru că ar fi mai bine 
pentru el să se comporte astfel, pentru că acest lucm l-ar face să 
fie mai fericit sau pentru că, în opinia altora, este înţelept sau este 
drept ca el să se comporte astfel. Toate acestea sînt bune 
temeiuri pentru a discuta cu el, pentru a-1 mustra sau a-1 implora, 
dar nu şi pentru a-1 constririgeşau a-i face ceva rău dacă se com
portă altfel. Pentru ajustifica-aserhenealiicmii, conduita pe care 
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dorim s-o descurajăm trebuie să fie de aşa natură încît să 
dăuneze altuia. Singurul aspect al conduitei unui om pentru care 
el poate fi tras la răspundere de către societate este cel privitor 
la ceilalţi. Sub aspectele care îl privesc doar pe el însuşi, inde
pendenţa lui este, de drept, absolută. Asupra lui însuşi, a pro
priului trup şi spirit, individul este suveran. ; 

Nici nu mai este, poate, necesar să spunem că această doc
trină este menită să fie aplicată numai fiinţelor umane aflate la 
maturitate. Nu ne referim la copii sau la tinerii care nu au ajuns 
încă la vîrsta pe care legea o fixează ca vîrstă a bărbăţiei sau a 
maturităţii fermnine. Cei care se află îh faza în care se cere să fie 
încă îngrijiţi de alţii trebuie apăraţi împotriva propriilor fapte la 
fel ca şi împotriva oricăror primejdii din afară. Pe acelaşi temei, 
putem să nu luăm în considerare acele etape înapoiate din dez
voltarea societăţii în care speţa umană însăşi era — putem 
aprecia — nematurizată. Atît de mari sînt greutăţile care, îh peri
oadele timpurii, stau în calea înfăptuirii spontane a progresului, 
încît rareori poate încăpea alegere îh ceea ce priveşte mijloacele 
de a le depăşi; iar un cîrmuitor stăpînit de năzuinţa spre progres 
este îndreptăţit să folosească orice mijloc pentru a-şi atinge sco
purile, care, altfel, ar fi poate de neatins. Despotismul este un l 
mod legitim de cîrmuire atunci cîhd cei cîrmuiţi sînt barbari, cu 
condiţia ca scopul său să fie progresul, iar mijloacele să fie cele 
îndreptăţite de realizarea acestui scop. Libertatea, ca principiu, 
nu se aplică nici unei stări de lucruri anterioare momentului în 
care oamenii au devenit capabili de a se perfecţiona prin dezba
terea liberă şi egală. înainte de acest moment, oamenii nu pot 
face altceva decît să se supună orbeşte unui conducător ca Akbar 
sau Carol cel Mare, dacă au norocul să găsească unul. Dar îndată 
ce oamenii au ajuns îh starea de a putea fi călăuziţi spre progres 
prin convingere sau persuasiune (o stare pe care toate naţiunile 
de care avem a ne ocupa aici au atins-o de mult), constrângerea, 
fie în formă directă, fie în aceea a pedepselor acordate pentru 
nesupunere, nu mai poate fi acceptată ca un mijloc în slujba 
binelui lor propriu, fiind îndreptăţită doar atunci cîhd este vorba 
de ocrotirea altora. 
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Este nimerit să declar că eu mă abţin să trag vreun folos 
pentru argumentarea mea din ideea unor drepturi abstracte, 
independente de utilitate. Consider utilitatea ca instanţă ultimă 
în toate chestiunile etice; este vorba însă de utilitate în sensul 
cel mai larg, o utilitate care se bazează pe interesele de tot
deauna ale omului,-ca fiinţă capabilă de progres. Aceste 
interese, susţin eu, autorizează subordonarea spontaneităţii 
individuale controlului extern numai îh ceea ce priveşte acele 
acţiuni ale fiecărui om care aduc atingere intereselor altora. 
Dacă cineva comite un act care dăunează altora, atunci există, 
cel puţin la prima vedere, elementele pentru a-1 pedepsi prin 
mijlocirea legii sau, acolo unde sancţiunile legii nu se pot 
aplica fără riscul de a greşi, prin forţa oprobriului public. 
Există de asemenea multe fapte pozitive pe care el poate fi 
silit, pe bună dreptate, să le facă spre binele altora, cum ar fi să 
depună mărturie în justiţie, să-şi aducă, în mod echitabil, 
partea sa de contribuţie la apărarea comunităţii, sau la orice 
altă activitate comună necesară satisfacerii intereselor socie
tăţii de a cărei protecţie se bucură şi el; şi să înfăptuiască acte 
individuale de binefacere cum ar fi salvarea vieţii unui semen 
sau intervenţia în vederea protejării celor fără apărare faţă de 
relele tratamente, astfel că, ori de cîte ori asemenea fapte ţin în 
mod evident de datoria omului, el poate fi, pe bună dreptate, 
tras la răspundere de către societate dacă nu le-a făcutf Un om 
poate face rău altora nu numai prin actele sale, ci şi prin pasi
vitatea sa, astfel că, în oricare din aceste cazuri, el este pe drept 
răspunzător în faţa lor pentru prejudiciul adus..în cel de-al 
doilea caz, se cere, într-adevăr, mai multă precauţie în exerci
tarea constrîngerilor decît în cel dintîi. A trage la răspundere 
pe oricine face rău altora trebuie să fie o regulă; a trage însă la 
răspundere pe cineva pentru că nu a prevenit răul, trebuie să 
11c, comparativ vorbind, doar ceva excepţional. Există totuşi 
multe cazuri îndeajuns de limpezi şi de grave pentru a justi
fica această excepţie. în tot ceea ce priveşte relaţiile indivi
dului cu alţii, el este de jure răspunzător faţă de cei ale căror 
interese sînt în joc şi, la nevoie, faţă de societate, care este 
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apărătoarea lor. Există adesea bune temeiuri pentru a nu-1 face 
răspunzător; dar aceste temeiuri trebuie să izvorască din opor
tunităţile specifice cazului respectiv: fie pentru că este un caz 
din categoria celor în care, după toate probabilităţile, el va 
acţiona în genere mai bine dacă este lăsat să facă ceea ce vrea 
decît dacă este controlat prin vreunul din mijloacele de care 
dispune societatea; fie pentru că încercarea de a-1 ţine sub 
control poate fi cauza unui rău mai mare decît acela pe care 
ea l-ar preveni. Atunci cînd, asemenea temeiuri exclud orice 
tragere la răspundere, conştiinţa agentului însuşi trebuie să ia 
locul judecătorului pentru a apăra acele interese ale celorlalţi 
oameni care nu se bucură de nici o ocrotire din afară; iar acesta 
trebuie să se judece pe sine însuşi cu atît mai sever, cu cît 
situaţia nu permite să fie supus judecăţii semenilor săi. 

Există însă o sferă de acţiune în care societatea, spre deo
sebire de individ, este interesată numai în mod indirect (sau 
chiar deloc); ea cuprinde acea parte din viaţa şi conduita unui 
om care nu-1 atinge decît pe el însuşi, sau, dacă îi atinge şi pe 
ceilalţi, aceasta se întîmplă numai cu participarea şi acordul 
lor sincer, liber şi voluntar. Iar cînd spun că îl atinge doar pe el 
însuşi, înţeleg prin aceasta că îl atinge în primul rînd şi în mod 
direct, căci, bineînţeles, orice îl atinge pe el poate atinge prin 
el şi pe alţii; obiecţia care s-ar putea întemeia pe această posi
bilitate va fi examinată în cele ce urmează. Aşadar, aceasta I 
este sfera potrivită libertăţii umane, fEa cuprinde mai întîi I 
domeniul lăuntric al conştiinţei, reclamînd existenţa libertăţii 
de conştiinţă în cel mai larg sens al cuvîntului: a libertăţii de 
gîndire şi de spirit, a unei libertăţi absolute de opinie şi de ati
tudine în toate chestiunile practice sau speculative, ştiinţifice, 
morale sau teologice. Libertatea de a exprima şi publica opinii 
poate să pară că ţine de alt principiu, fiind legată de acea parte 
a conduitei care priveşte şi pe alţi oameni; dar, fiind aproape la 
fel de importantă ca şi libertatea de gîndire şi sprijinindu-se, în 
mare parte, pe aceleaşi temeiuri, ea este practic inseparabilă 
de aceasta din urmă. în al doilea rînd, .principiul reclamă liber^ ? 
tatea înclinaţiilor şi a năzuinţelor, libertatea de a ne făuri în 
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viaţă planuri potrivite propriei noastre firi; de a face ceea ce 
doruri, cu condiţia de a suporta consecinţele ce pot decurge de 
aici; fără a fi împiedicaţi de semenii noştri, atîta vreme cît nu 
le aducem nici un fel de daune, şi aceasta chiar dacă ei 
consideră conduita noastră nesăbuită, nefirească sau greşită, 
în al treilea rînd, din această libertate a fiecărui individ 
urmează — în aceleaşi limite — şi libertatea asocierii indivi
zilor, libertatea de a se asocia în orice scop ce nu dăunează 
altora, presupunîndu-se că indivizi| astfel uniţi sînt maturi şi 
nu au fost nici forţaţi, nici amăgiţi.f 

Nici o societate în care aceste libertăţi nu sînt în genere res
pectate nu este liberă, indiferent ce formă de guvernămînt ar 
avea; şi nici o societate nu este complet liberă cîtă vreme 
acestea nu sînt realizate pe deplin, fără nici o restrîngere.ţSin-
gura libertate demnă de acest nume este aceea de a-ţi urmări 
binele propriu, în felul tău propriu, atîta timp cît nu încerci să 
lipseşti pe alţii de binele lor sau să-i împiedici să şi-i dobîn-
deascăfriecare .este adevăratul paznic al propriei sănătăţi, fie 
ca trupească, mintală sau sufletească. Omenirea are mai mult 
de cîştigat lăsînd pe fiecare să trăiască aşa cum crede el că e 
mai bine decît silind pe fiecare să trăiască aşa cum li se pare 
celorlalţi că ar fi bine. 

Cu toate că această doctrină nu este nicidecum nouă, avînd, 
I lentru unii, chiar aerul unei banalităţi, ea se află într-o opoziţie 
loială cu tendinţa generală a opiniilor şi practicilor existente. 
Societatea şi-a cheltuit, cît a putut de mult, eforturile încereînd 
(potrivit vederilor ei) să-i constrîngă pe oameni să se confor
meze concepţiei ei de desăvîrşire, atît pe plan individual, cît 
şi pe plan social. Statele din vechime se credeau îndreptăţite să 
piactice — iar filozofii din vechime să susţină — reglemen
tarea de către autorităţi a tot ceea ce intră în cuprinsul condu-
Ltei individuale, pe temeiul că statul ar fi profund interesat de 
existenţa unei discipline corporale şi mentale depline la fie-
i are din cetăţenii săi; este un mod de a gîndi care s-ar putea 
dovedi acceptabil în cazul unei republici mici, înconjurate de 
duşmani puternici şi deci aflate într-un permanent pericol de a 
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devină tot mai formidabile. Pornirea oamenilor, atît în calitate 
de conducători, cît şi în calitate de cetăţeni de rînd, de a-şi 
impune propriile păreri şi înclinaţii ca reguli de comportare 
pentru alţii, este susţinută atît de energic de unele dintre cele 
mai bune, ca şi de unele din cele mai rele pasiuni proprii 
naturii umane, încît cu greu poate fi îngrădită de orice altceva 
decît lipsa de putere; şi cum puterea nu se micşorează, ci 
creşte, dacă în calea acestui rău convingerile morale nu ridică 
0 puternică stavilă, trebuie să ne aşteptăm în împrejurările 
actuale din lumea noastră să-1 vedem adîncindu-se. 

Pentru demonstraţia ce urmează va fi util ca, în loc de a 
aborda pe dată teza generală, să ne mărginim pentru început 
la o singură latură a ei, latură cu privire la care opinia comună 
admite principiul enunţat aici, cel puţin într-o anumită măsură, 
dacă nu pe deplin. Această primă latură este Libertatea 
Gîndirii, de care este cu neputinţă să fie separată cea înrudită 
cu ea,şi anume libertatea cuvîntului şi a scrisului. Cu toate că 
aceste libertăţi fac parte, într-o măsură considerabilă, din 
moralitatea politică a tuturor ţărilor ce profesează toleranţa 
religioasă şi admit instituţii libere, temeiurile, atît cele filozo
fice, cît şi cele practice, pe care se bazează ele nu sînt, poate, 
atît de familiare gîndirii comune, şi nici nu se bucură de o atît 
de înaltă apreciere din partea multor lideri de opinie, pe cît ar 
fi fost de aşteptat. Aceste temeiuri, atunci cînd sînt înţelese 
corect, au o sferă de aplicare mult mai largă decît cea proprie 
unei singure părţi a subiectului, şi o examinare completă a 
acestei laturi a chestiunii se va dovedi a fi cea mai bună intro
ducere la celelalte. Cei pentru care nimic din ceea ce voi spune 
nu va fi nou se cuvine, aşadar — nădăjduiesc eu —, să mă 
scuze dacă mă aventurez să discut încă o dată un subiect care, 
limp de trei secole încheiate, a tot fost discutat de atîtea ori. 

fi răsturnată fie printr-un â*tae din afară, fie prin tulburări 
interne; unei asemenea republici diminuarea vigorii şi a auto
controlului, fie şi pentru un interval scurt de timp, i s-ar putea 
dovedi fatală, astfel că ea nu şi-ar putea permite să aştepte 
efectele salutare de durată ale libertăţii. în lumea modernă, 
dimensiunile mai mari ale comunităţilor politice şi, mai cu 
seamă, separaţia dintre autoritatea spirituală şi cea temporală 
(separaţie prin care îndrumarea conştiinţelor omeneşti a ajuns 
în alte mîini decît cele care controlau treburile lor lumeşti) au 
împiedicat o ingerinţă atît de mare a legii în toate amănuntele 
vieţii particulare; dar maşinăriile represiunii morale au fost 
îndreptate împotriva oricărei devieri de la opinia dominantă 
privind problemele personale cu mai multă înverşunare chiar 
decît împotriva celor privitoare la chestiunile sociale; religia, 
cel mai puternic dintre elementele care au contribuit la for
marea simţului moral, fiind aproape totdeauna condusă fie de 
ambiţia unei ierarhii ce căuta să controleze toate sferele condu
itei umane, fie de spiritul puritanismului. Şi chiar unii dintre 
acei reformatori moderni care s-au opus cu cea mai mare 
vigoare religiilor din trecut au mers tot atît de departe ca şi 
sectele sau bisericile în afirmarea dreptului la dominaţie spiri
tuală: dl Comte, bunăoară, ale cărui sisteme'sociale, aşa cum 
sînt ele dezvoltate în Systeme de Politique Positive, ţintesc la 
statornicirea (deşi mai mult prin mijloace morale decît prin 
mijloace legislative) unui despotism al societăţii asupra indi
vidului, despotism care depăşeşte tot ce s-a propus vreodată 
în virtutea idealurilor politice ale celor mai rigizi adepţi ai dis
ciplinei care au existat vreodată printre filozofii din vechime. 

Lăsîhd la o parte doctrinele specifice ale unor gmditori indi
viduali, există în general în lume o înclinaţie tot mai accenT 

tuată către amplificarea exagerată a puterii societăţii asupra 
individului, care se exercită atît prin forţa opiniei publice, cît 
şi prin forţa legii; şi cum tendinţa tuturor schimbărilor ce au 
loc în lume este de a întări forţa societăţii, slăbind-o pe aceea 
a individului, acest abuz nu este nicidecum unul dintre relele 
care tind să dispară de la sine, ci, care, dimpotrivă, tind să 
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A CUVÎNTULUI 

Putem spera că a trecut vremea în care ar fi fost necesară o 
apărare a,libertăţii presei" ca o garanţie împotriva cîrmuirii tira
nice sau a celei corupte. An putea presupune că astăzi nu mai 
este nevoie de nici un argument care să arate de ce nu trebuie să 
se permită unei puteri legislative sau executive care nu se iden
tifică cu interesele poporului să-i impună acestuia părerile sale 
şi să hotărască ce doctrine sau dispute îi este îngăduit poporului 
să audă. De altfel, acest aspect al chestiunii a fost argumentat atît 
de des, şi cu atît succes, de către autorii dinaintea mea, încît nu 
mai este nevoie să insist asupra lui aici. Deşi, în ceea ce priveşte 
presa, legile Angliei sînt şi azi tot atît de slugarnice ca şi în 
vremea Tudorilor, pericolul ca ele să fie folosite efectiv împo
triva dezbaterilor politice este mic, dacă exceptăm situatiile tem
porare de panică în care teama de răzvrătire i-ar face pe miniştri 
şi pe judecători să se abată de la ceea ce se cuvine1; şi, în general 

1 Abia fuseseră aşternute pe hîrtie aceste cuvinte, cînd, parcă pentru a le 
contrazice cît mai energic, s-au produs procesele de presă pornite de Guvern 
în 1858. (Este vorba despre procesele vizînd apariţia unor articole în care se 
lua apărarea unor eventuali asasini ai împăratului Napoleon al Hl-lea. — N.t.) 
Această ingerinţă nechibzuită în sfera libertăţii cuvîntului nu m-a determinat, 
totuşi, să modific nici măcar o literă din cele scrise şi nici n-a slăbit convin
gerea mea că, exceptând momentele de panică, în Anglia a trecut epoca pedep
selor şi sancţiunilor pentru dezbateri politice. Căci, în primul rînd, nu s-a 
perseverat pe această cale; şi, în al doilea rînd, aceste procese n-au fost, strict 
vorbind, procese politice. Acuzaţia adusă n-a constat în faptul că ar fi fost 
supuse criticii instituţiile, actele sau persoanele celor ce conduc, ciîn faptul că 
s-a pus în circulaţie o doctrină imorală, aceea a dreptului de a ucide un tiran. 
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vorbind, nu este de presupus c ă j n ţări constituţionale, cîrmu-
irea, fie că este pe deplin răspunzătoare în faţa poporului, fie că 
nu, ar încerca adesea jşă controleze exprimarea opiniilor, cu 
excepţia cazului în care, prin aceasta, ea s-ar face organul in
toleranţei generale a publicului. Să ne închipuim deci cazul în 
care cîrmuirea ar fi una cu poporul şi ea nu ar intenţiona 
niciodată să-şi exercite puterea de constrîngere altfel decît în 
deplin acord cu ceea ce ea socoteşte a fi vrerea acestuia. Eu însă 
contest dreptul oamenilor de a exercita această putere de con
strîngere atît prin acţiunile lor, cît şi prin acţiunile cîrmuiriL. O 
atare putere este ea însăşi nelegitimă. Chiar cea mai bună dintre 
cîrmuiri nu este cu nimic mai îndreptăţită să o exercite decît ar fi 
cea mai rea dintre ele. Atunci cînd este exercitată în acord cu 
opinia publică, ea este tot atît de dăunătoare, sau chiar mai 
dăunătoare, decît atunci cînd este exercitată în pofida acesteia. 
Chiar dacă întreaga omenire, cu o singură excepţie, ar fi de 
aceeaşi părere, şi doar o singură persoană ar fi de părerea 
contrară, omenirea n-ar fi mai îndreptăţită să reducă la tăcere 
acea unică persoană decît ar fi îndreptăţită aceasta din urmă să 
reducă la tăcere întreaga omenire. Dacă o părere n-ar fi decît un 

Dacă argumentele din acest capitol au vreo valabilitate, atunci ar trebui 
să existe cea mai deplină libertate de a profesa şi dezbate — ca o chestiune 
de convingere etică — orice doctrină, indiferent cît de imorală ar putea fi 
considerată ea. Ar fi prin urmare nerelevant şi nepotrivit să examinăm ches
tiunea dacă doctrina dreptului de a ucide un tiran merită un asemenea cali
ficativ. Mă voi mulţumi doar să spun că ea a fost mereu una dintre 
chestiunile deschise din sfera moralei; că fapta unui cetăţean particular de a 
doborî un criminal, criminal care, situîndu-se deasupra oricărei legi, se pune 
la adăpost de orice control sau pedeapsă legală, a fost recunoscută de 
popoare întregi şi de unii dintre cei mai buni şi mai înţelepţi oameni ca o 
faptă de înaltă nobleţe, şi nu ca o crimă; şi că, bună sau rea, această faptă 
ţine mai curînd de sfera războiului civil decît de aceea a crimei. Ca atare, 
eu susţin că instigarea la comiterea ei, într-o situaţie particulară, poate face 
obiectul sancţiunii, dar numai dacă a fost urmată de un act făţiş şi dacă se 
poate stabili măcar o legătură probabilă între acest act şi instigarea în cauză. 
Chiar şi atunci, numai guvernul lezat, şi nu un guvern străin, este cel care 
poate exercita, în legitimă apărare, dreptul de a pedepsi atacurile îndreptate 
împotriva propriei sale existenţe. 
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bun personal, avînd valoare exclusiv pentru cel în cauză, şi dacă 
a împiedica pe cineva să-şi păstreze opinia ar constitui doar un 
prejudiciu personal, atunci faptul că prejudiciul a fost adus 
numai cîtorva sau mai multor persoane ar conta întrucîtva. însă 
răul făcut prin împiedicarea exprimării unei opinii este ceva deo
sebit: prin el, întreaga specie umană este prădată, atît posteri
tatea, cît şi generaţia actuală, iar cei ce nu suit de acord cu opinia 
în cauză sînt chiar mai mult prădaţi decît cei ce o susţin. Dacă 
acea opinie este corectă, atunci lor li s-a răpit ocazia de a trece 
de la eroare la adevăr; dacă ea este greşită, ei pierd ceva la fel de 
profitabil, şi anume imaginea mai clară şi senzaţia mai vie a 
adevărului, produsă prin coliziunea acestuia cu eroarea. 

Cele două ipoteze trebuie examinate separat, fiecăreia dintre 
ele corespunzîndu-i o altă linie de argumentare. Nu putem fi 
niciodată siguri că opinia pe care ne străduim să o înăbuşim 
este greşită; iar dacă am fi siguri că este greşită, înăbuşirea ei 
ar fi tot un rău. 

Mai întîi: opinia pe care autoritatea încearcă să o suprime ar 
putea fi adevărată. Cei ce doresc să o suprime contestă, desi
gur, adevărul ei; dar ei nu sînt infailibili. Ei nu au dreptul de a 
decide chestiunea pentru întreaga omenire, lipsind astfel pe 
toţi ceilalţi de posibilitatea de a judeca singurifCei ce refuză să 
asculte o opinie deoarece sînt siguri că ea este greşită presupun 
că certitudinea lor este unul şi acelaşi lucru cu certitudinea 
absolută^ Orice înăbuşire a unei dezbateri ascunde o presupu
nere de infailibilitate. Pentru a condamna înăbuşirea dezbaterii 
este suficient acest argument obişnuit, căruia acest caracter 
uzual nu poate să-i strice. 

Din nefericire pentru bunul-simţ al oamenilor, faptul că şi 
ei sînt supuşi greşelii este departe de a avea, în judecăţile lor 
practice, greutatea ce i se recunoaşte în teorie; căci, deşi fie
care ştie că el însuşi este supus greşelii, prea puţini consideră 
necesar să ia anumite precauţii împotriva acestui risc de a greşi 
sau să admită presupunerea că orice opinie, privitor la care au 
un sentiment de certitudine, poate constitui un exemplu din 
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acea categorie de greşeli pe care ei înşişi au recunoscut că le 
pot comite. Monarhii absoluţi sau alte persoane obişnuite să li 
se acorde un respect neţărmurit au de obicei o asemenea încre
dere completă în opiniile proprii, şi aceasta aproape în toate 
domeniile. Oamenii care se află într-o situaţie mai fericită, 
avînd uneori ocazia să-şi vadă opiniile combătute, şi care nu 
sînt complet neobişnuiţi să fie corectaţi atunci cînd greşesc 
acordă aceeaşi încredere neţărmurită numai acelora dintre opi
niile lor care sînt împărtăşite de către toţi cei care îi înconjoară 
sau de către cei cărora le poartă în general respect; căci, în 
măsura în care omului îi lipseşte încrederea îh capacitatea de 
a judeca de unul singur, el se bizuie de obicei orbeşte pe infai
libilitatea „lumii" în genere. Şi cum,_pentru fiecare individ, 
lumea nu înseamnă decît acea parte a ei cu care vine el în con-
tact —"partidul, grupul, biserica sau clasa căreia îi aparţine —, 
acela pentru care „lumea" înseamnă ceva atît de cuprinzător 
cum ar fi ţara sau epoca sa poate fi considerat, comparativ vor
bind, ca fiind aproape un liberal şi un om cu vederi largi. Nici 
că este zdmncinată vreun pic credinţa sa în autoritatea 
colectivă de conştiinţa faptului că alte epoci, ţări, grupuri, 
biserici, clase şi partide au gîndit, ba chiar gîndesc şi azi, în 
modul exact opus. Responsabilitatea pentru faptul de a se afla 
în directă opoziţie cu „lumile" avînd păreri diferite, ale altor 
oameni, el o trece asupra lumii sale; şi niciodată nu-1 tulbură 
faptul că numai un simplu accident a hotărît care dintre aceste 
numeroase lumi să facă obiectul încrederii sale şi că aceleaşi 
cauze care au făcut ca el să fie un anglican din Londra ar fi 
putut să-1 facă să fie un budist sau un confucianist din Pekin. 
Şi totuşi, este în sine tot atît de evident pe cît ar putea-o dovedi 
argumente nenumărate că epocile nu sînt cu nimic mai ferite 
de greşeală decît indivizii, în fiecare epocă fiind susţinute 
opinii care, în epocile următoare, au fost socotite nu doar 
greşite, ci chiar absurde; şi este la fel de sigur că multe opinii 
astăzi unanime vor fi respinse în epocile următoare, pe cît este 
că multe altele, cîndva unanime, sînt azi respinse. 
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pot. O certitudine absolută nu există, dar, pentru scopurile 
vieţii noastre, avem destule garanţii de siguranţă} Putem şi tre-
buie să presupunem, pentru a ne călăuzi conduita, că opinia 
noastră este adevărată; iar atunci cînd îi oprim pe cei răi să 
pervertească societatea, propagînd opinii pe care le conside
răm greşite şi periculoase, nu presupunem nimic mai mult 
decît atîtf 

Răspunsul meu este că făcînd acest lucra noi mergem mult 
mai departe cu presupunerile. Există o diferenţă cum nu se 
poate mai mare între a presupune că o opinie este corectă, 
deoarece, chiar folosind toate ocaziile de a o contesta, ea n-a 
putut fi respinsă, şi a presupune că ea este adevărată în scopul 
de a nu permite în nici un fel respingerea ei] Deplina libertate 
de a contrazice şi infirma opiniile noastre este chiar lucrul ce 
nc îndreptăţeşte să admitem adevărul lor, în scopul de a ac
ţiona; şi nu există mijloc prin care o fiinţă cu însuşiri omeneşti 
să poată dobîndi garanţii raţionale că are dreptate, 

Atunci cînd examinăm fie istoria opiniilor, fie cursul 
obişnuit al vieţii omului, cui se cuvine să-i punem în seamă 
i aptul că nici cea dinrti, nici cel din urmă nu decurg mai rău 
decît aşa cum decurg? De bună seamă că nu forţei intrinseci a 
intelectului omenesc; căci, în orice chestiune care nu este evi
dentă în sine însăşi, pentru fiecare persoană capabilă să judece 
chestiunea există nouăzeci şi nouă care n-o pot judeca; iar 
capacitatea acelei unice persoane este şi ea numai relativă; căci 
majoritatea oamenilor eminenţi din fiecare generaţie trecută 
uu susţinut multe opinii recunoscute azi drept greşite, şi au 
lăcut sau aprobat numeroase lucruri pe care acum rumeni nu le 
v«i mai justifica. Cum se explică, dar, că pe total există o pre
ponderenţă a opiniilor şi conduitelor raţionale în rîndul oame
nilor? Dacă această preponderenţă există realmente — şi ea 
trebuie să existe, dacă e ca oamenii să nu fie, şi să nu fi fost 
totdeauna, într-o situaţie aproape disperată — ea se datorează 
Unei carităţi a spiritului omenesc, izvorul a tot ce este respec
tabil în om, atît ca fiinţă intelectuală, cît şi ca fiinţă morală, şi 
anume calitatea de a-şi putea îndrepta greşelile. El este capabil 

' 1 

Obiecţia la care ne putem aştepta faţă de acest argument ya 
îmbrăca probabil o formă asemănătoare celei ce urmează. în 
interdicţia de a propaga o eroare, presupunerea infailibilităţii 
nu este implicată mai mult decît în orice alt lucru pe care 
autorităţile îl fac pe baza propriei judecăţi şi responsabilităţi. 
Judecata este dată omului ca să o poată folosi. întrucît ea poate 
fi folosită greşit, să li se recomande oare oamenilor să n-o 
folosească deloc? A interzice ceea ce crezi că este periculos 
nu înseamnă a pretinde că eşti scutit de orice greşeală, ci a 
îndeplini datoria ce-ţi revine, datoria de a acţiona conform pro
priilor convingeri conştiente, chiar dacă eşti supus greşelii. 

I Dacă ar fi să nu acţionăm niciodată în conformitate cu opi
niile pe care le avem, deoarece aceste opinii pot fi greşite, 
atunci toate interesele noastre ar rămîne nesatisfăcute şi toate 
datoriile, neîndeplinite. O obiecţie care se aplică tuturor con
duitelor nu poate constitui obiecţie validă la adresa unei 
conduite anumelEste de datoria guvernelor şi a indivizilor 
să-şi formeze opinii cît mai apropiate de adevăr; să facă 
acest lucru cu grijă şi, opiniile o dată formate, să nu le impună 
niciodată altora dacă nu sînt foarte siguri că au dreptate. Dar 
atunci cînd sînt siguri (ar putea spune aceşti gînditori), n-ar fi 
o dovadă de conştiinţă, ci una de laşitate dacă ei ar da înapoi, 
neacţionînd conform opiniilor lor, şi dacă ar permite ca doc
trine pe care, în mod sincer, le consideră periculoase pentru 
bunăstarea omenirii, fie pe lumea aceasta, fie pe cealaltă, să 
fie răspîndite pretutindeni, fără nici o îngrădire, şi aceasta 
pentru simplul motiv că alţi oameni, care au trăit în vremuri 
mai puţin luminate, au supus persecuţiilor unele opinii consi
derate azi adevărate. S-ar putea spune: să avem grijă să nu 
facem aceeaşi greşeală; dar guvernele şi naţiunile au comis 
greşeli şi în alte chestiuni, în domenii despre care nimeni nu 
afirmă că ar fi nepotrivite pentru exercitarea autorităţii: au 
fixat impozite grele, au dus războaie nedrepte. Ar trebui oare 
ca, din acest motiv, noi să nu mai fixăm nici un fel de impozite 
şi, indiferent ce provocări ar apare, să nu mai purtăm niciodată 
războaie? Oamenii şi guvernele trebuie să acţioneze cît de bine 



30 DESPRE LIBERTATE DESPRE LIBERTATEA GÎNDIRII ŞI A CUVÎNTULUI 31 

să-şi îndrepte greşelile pe baza discuţiilor şi a experienţei. Nu 
pe baza experienţei singure. Discuţiile sînt şi ele necesare, 
pentru a arăta cum trebuie interpretată experienţa. Opiniile şi 
practicile greşite cedează treptat în faţa faptelor şi a argumen
telor, dar faptele şi argumentele, pentru a putea produce un 
efect asupra spiritului, trebuie aduse în faţa lui. Foarte puţine 
fapte pot vorbi de la sine, fără nici un comentariu care să 
scoată în evidenţă înţelesul lor. Prin urmare, întrucît întreaga 
putere şi valoare a judecăţii omului depinde de această unică 
însuşire, aceea de a putea fi îndreptat atunci cînd greşeşte, 
judecata lui este demnă de încredere numai dacă mijloacele 
pentru îndreptarea ei sînt păstrate mereu la îndemînă. în caz 
că judecata unei anumite persoane este într-adevăr demnă de 
încredere, cum a ajuns ea să fie astfel? Pentru că persoana în 
cauză şi-a păstrat spiritul deschis faţă de criticile aduse opi
niilor şi conduitei sale. Pentru că a stat în obiceiul său să 
asculte tot ce se putea spune împotriva ei, să profite de tot ce 
era bun în aceste critici şi să îşi înfăţişeze sieşi, iar ocazional 
şi celorlalţi, în ce consta greşeala la cele care erau greşite. 
Pentru că el şi-a dat seama că singura cale pe care o fiinţă 
umană se poate apropia de cunoaşterea deplină a unui lucru 
este de a asculta tot ce se poate spune asupra lui de către per
soane cu cele mai diverse opinii şi de a cerceta toate unghiu
rile din care poate fi el privit de spiritele cele mai diferite. Nici 
un înţelept nu şi-a dobîndit vreodată înţelepciunea pe altă cale 
decît aceasta; şi nici nu stă în putinţa spiritului omenesc, prin 
natura sa, să ajungă la înţelepciune în alt modl Obiceiul sta
tornic de a corecta şi completa propriile opinii prin confrun
tarea lor cu opiniile altora, departe de a genera îndoială şi 
ezitare în punerea lor în practică, este singurul fundament 
stabil al încrederii noastre îndreptăţite în ele;| căci, fiind 
conştient de toate cele ce se pot spune împotriva sa ori, cel 
puţin, de cele mai evidente dintre acestea, şi luînd poziţie 
împotriva acestor constatări — căci a căutat obiecţiile şi difi
cultăţile, în loc de a le ocoli, şi n-a ignorat riimic din ceea ce ar 
fi putut arunca vreo rază de lumină asupra chestiunii, indife-

rent din ce parte venea ea —, el este îndreptăţit să considere 
aprecierea sa ca fiind mai bună decît aceea a oricărei alte per
soane, sau altui grup, care nu a trecut printr-un proces 
asemănător. 

Nu este deloc exagerat a cere ca acele lucruri pe care 
oamenii cei mai înţelepţi, cei mai îndreptăţiţi să aibă încredere 
în judecata lor, găsesc necesar să le garanteze ca demne de a se 
bizui pe ele, să fie respectate şi de acea mulţime pestriţă, 
numită „publicul", alcătuită din puţini înţelepţi şi din mulţi 
nesăbuiţi. Cea mai intolerantă dintre biserici, cea romano-
catolică, admite şi ascultă cu răbdare un „avocat al diavolului", 
chiar şi în cazul canonizării unui sfînt. S-ar părea deci că nici 
cel mai sfînt dintre oameni nu poate avea acces la onorurile 
postume înainte de a se fi aflat şi cîntărit tot ceea ce diavolul 
ar putea spune împotriva lui. Chiar şi în cazul filozofiei new-
loniene, dacă nu s-ar permite punerea ei în discuţie, oamenii n-ar 
avea un sentiment de siguranţă atît de deplin, în ce o priveşte, 
Cum au acum. Credinţele cele mai îndreptăţite nu au la baza 
lor nici o altă chezăşie decît invitaţia permanentă, adresată 
întregii lumi, de a dovedi că sînt nefondate. Dacă provocarea 
nu este acceptată sau, fiind acceptată, încercarea de a dovedi 
cit sînt nefondate eşuează, sîntem totuşi departe de a fi ajuns la 
nrtitudine; dar am făcut tot ceea ce raţiunea umană, în starea 
iriuală, putea face; nu am lăsat la o parte nimic din ceea ce 
putea să ne ofere o şansă de a ajunge la adevăr: cîtă vreme 
mena rămîne deschisă pentru confruntări, putem spera că, dacă 
există un adevăr mai profund, el va fi descoperit îndată ce spi-
i ilul uman va fi capabil să-1 recunoască; iar între timp putem fi 
Niguri că ne-am apropiat de adevăr în măsura în care era 
posibil s-o facem deocamdată. Acesta este gradul de certitu
dine pe care-1 poate atinge o fiinţă care nu este infailibilă şi 
«ceasta este singura cale de a-1 atinge. 

Ciudat este faptul că oamenii admit valabilitatea argumen
te lor în favoarea dezbaterii libere, obiectînd însă împotriva 
„ducerii lor pînă la extrem"; ei nu văd că dacă temeiurile ofe-
nie nu sînt bune în cazul extrem, atunci nu sînt bune în nici 
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un caz. Şi tot ciudat este ca ei să-şi închipuie că nu-şi atribuie 
infailibilitatea atunci cînd recunosc necesitatea existenţei dez-
baterii libere în orice chestiune care ar putea fi îndoielnică, 
deşi cred că anumite principii sau doctrine trebuie să fie mai 
presus de orice discuţie pentru că sînt incontestabile, adică 
pentru că sînt ei siguri că ele sînt incontestabile. A considera 
o afirmaţie incontestabilă, cîtă vreme există cineva care ar; 
contesta-o dacă i s-ar permite, dar nu i se permite, înseamnă a 
presupune că noi înşine, împreună cu cei ce sînt de acord cu 
noi, sîntem judecătorii care decid ce este incontestabil, nişte 
judecători care nici măcar nu ascultă cealaltă parte. 

în epoca noastră — despre care s-a spus că „îi lipseşte] 
credinţa, dar scepticismul o înspăimîntă"* —, epocă în carej 
siguranţa oamenilor se leagă nu atît de faptul că opiniile lor; 
sînt adevărate, cît de faptul că, fără ele, ei n-ar şti să se des
curce, pretenţia ca o opinie să fie apărată de orice atacurij 
publice se întemeiază nu atît pe adevărul ei, cît pe importanţa] 
pe care o are pentru societate. Există — se susţine — anumitej 
convingeri care sînt atît de utile, ca să nu spunem indispensa-j 
bile, bunei stări a oamenilor, încît cîrmuirea are datoria să 
susţină aceste convingeri la fel cum are datoria să apere oricare| 
dintre celelalte interese ale societăţii. în cazul unor necesităţij 
de acest fel, aflate nemijlocit în competenţa ei, chiar temeiuri 
mai modeste decît infailibilitatea — se susţine — pot îndrep
tăţi şi chiar obliga cîrmuirea să acţioneze, conform propriei 
opinii, confirmate de opinia generală a oamenilor. De ase-j 
menea, se argumentează ades — şi se crede încă şi mai des —1 

că numai un om rău ar putea dori să zdruncine aceste convin
geri salutare; şi se consideră că nu ar fi nimic greşit în a 
îngrădi acţiunea acestor oameni răi, interzicînd ceea ce numai 
indivizi de teapa lor pot încerca să pună în practică. Acest modj 
de a gîndi face din justificarea îngrădirilor puse asupra dezbat 
terii nu o chestiune privind adevărul opiniilor, ci o chestiund 
privind utilitatea acestora, legămndu-se astfel cu speranţa că aţj 

* De către Thomas Carlyle, (JV. (.) 
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li scăpat de răspunderea pe care o implică pretenţia de a fi un 
judecător infailibil al tuturor opiniilor. Cei care, prin aceasta, 
ajung să se simtă mulţumiţi nu observă că pretenţia infaili
bilităţii nu face altceva decît să dispară într-un punct pentru a 
reapare în altul. Utilitatea unei opinii este ea însăşi o chestiune 
de opinie: contestabilă, discutabilă şi necesitînd dezbatere în 
aceeaşi măsură ca şi opinia însăşi. Pentru a hotărî că o opinie 
este dăunătoare, existenţa unui judecător infailibil al opiniilor 
este la fel de necesară ca şi pentru a hotărî că ea este greşită, 
dacă nu cumva opinia condamnată are toate condiţiile nece
sare pentru a se apăra singură. Şi nu merge nici să spui că unui 
eretic i se poate permite să susţină utilitatea sau inofensivitatea 
opiniei sale, deşi i se interzice să susţină adevărul ei. Adevărul 
unei opinii este o parte a. utilităţii ei. Atunci cînd voim să ştim 
dacă este sau nu de dorit să acordăm încredere unei afirmaţii, 
putem oare exclude cercetarea faptului dacă ea este sau nu 
adevărată? Conform părerii, nu a celor răi, ci a celor mai buni 
dintre oameni, nici o convingere contrară adevărului nu poate 
li realmente utila; poţi oare să împiedici asemenea oameni să 
susţină această părere, atunci cînd sînt traşi la răspundere 
pentru a fi combătut o doctrină prezentată lor drept utilă, dar 
pc care ei o consideră greşită? Cei care iau apărarea opiniilor 
admise nu pierd niciodată prilejul de a trage toate foloasele de 
pc urma acestei păreri: pe ei n-o să-i vezi niciodată abordînd 
chestiunea utilităţii opiniilor ca şi cum aceasta ar putea fi 
separată complet de aceea a adevărului; dimpotrivă, tocmai 
|x;ntru că doctrina lor reprezintă „adevărul", cunoaşterea ei sau 
încrederea ce i se acordă este considerată, în asemenea măsură, 
indispensabilă. Nu poate fi însă vorba de o dezbatere cinstită 
n chestiunii utilităţii atunci cînd un asemenea argument vital 
poate fi folosit de una din părţi, dar nu şi de cealaltă. Şi, de 
fapt, atunci cînd legea sau opinia publică nu permit punerea 
în discuţie a adevărului unei opinii, ele tolerează tot atît de 
puţin şi contestarea utilităţii ei. Ele permit în cel mai bun caz 
o slăbire a necesităţii sale absolute, sau a vinei pozitive de a o 
li respins. 
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Pentru a da o exemplificare mai completă a greşelii care se 
face atunci cînd se interzice audierea unor opinii pe care, în 
sinea noastră, le condamnăm, este de dorit să ne oprim, cu 
discuţia noastră, asupra unui caz concret; şi prefer să aleg 
cazurile care îmi sînt cel mai puţin favorabile, acelea în care 
există, atît sub aspectul adevărului cît şi sub cel al utilităţii, 
cele mai puternice argumente împotriva libertăţii de opinie. Să 
presupunem că cineva contestă credinţa în Dumnezeu şi în 
viaţa de dincolo, sau vreuna dintre doctrinele morale îndeobşte 
acceptate. Lupta pe un asemenea teren oferă mari avantaje unui 
adversar incorect; căci acesta va spune, negreşit (şi la fel vor 
spune în sinea lor mulţi alţii, care n-au intenţia de a se purta 
incorect): „Aceste doctrine pe care tu nu le consideri îndea
juns de certe nu trebuie oare puse sub protecţia legii? Este oare 
credinţa în Dumnezeu una dintre acele opinii de care, după 
cum susţii tu, nu putem fi siguri decît presupunînd că sîntem 
infailibili?" Fie-mi însă îngăduit să observ că, vorbind despre 
presupunerea infailibilităţii, eu nu mă refer la faptul că noi 
sîntem siguri de anumite doctrine (oricare ar fi acestea), ci mă 
refer la actul unora de a decide pentru alţii, fără a le permite să 
afle ce ar putea spune partea adversă. Chiar dacă această 
pretenţie ar fi avansată cu privire la cele mai ferme convingeri 
ale mele, eu aş denunţa-o şi dezaproba-o cu aceeaşi tărie. Oricît 
de ferm convins ar fi cineva, nu numai de falsitatea, dar şi de 
urmările periculoase, nu numai de urmările periculoase, dar şi 
— ca să folosesc nişte expresii pe care le dezaprob total — de 
imoralitatea şi impietatea unei opinii, totuşi, dacă în virtutea 
acestei aprecieri, care rămîne o apreciere personală chiar 
atunci cînd este sprijinită şi de opinia publică din ţara res
pectivă sau din vremea respectivă, acel cineva împiedică 
audierea celor ce se pot spune în apărarea opiniei respective, 
atunci el dovedeşte că îşi atribuie o anumită infailibilitate. Iar 
în cazul în care opinia este numită imorală sau lipsită de pie
tate, această presupunere, departe de a fi mai ferită de obiecţii 
sau mai puţin periculoasă, joacă de fapt rolul cel mai nefast. 
Căci tocmai în asemenea cazuri membrii unei generaţii comit 
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acele greşeli îngrozitoare ce stîmesc uimirea şi oroarea pos
terităţii. Tocmai printre cazurile de acest fel vom găsi memo
rabile exemple istorice de folosire a braţului legii pentru 
nimicirea celor mai buni oameni şi a celor mai generoase 
concepţii; cu un regretabil succes în ce-i priveşte pe oameni, în 
li mp ce unele dintre concepţiile vizate au supravieţuit pentru a 
li invocate apoi — parcă în bătaie de joc — în apărarea unor 
conduite asemănătoare faţă de cei aflaţi în dezacord cu ele sau 
cu interpretarea lor obişnuită. 

Nu este niciodată inutil a reaminti oamenilor că a existat 
eîndva un bărbat pe nume Socrate, care a intrat într-un conflict 
memorabil cu autorităţile legale şi cu opinia publică a vremii 
sale. Ni s-a transmis din generaţie în generaţie, chiar de către 
Cei care au cunoscut cel mai bine atît omul, cît şi vremea sa, 
faptul că, născut într-o ţară şi într-o epocă bogată în bărbaţi 
renumiţi, el era cel mai virtuos dintre aceştia; iar noi ştim că el 
a fost fruntaşul şi prototipul tuturor celor care, după el, au 
propovăduit virtutea, izvorul atît al înaltelor idei care l-au ins
pirat pe Platon, cît şi al utilitarismului chibzuit iniţiat de Aris-
lolcl, i maeştri di color che sanno (maeştrii celor ce cunosc), 
principalele două surse ale eticii, ca şi ale întregii filozofii. 
Acestui maestru recunoscut al tuturor marilor gînditori ce au 
I răit de atunci — a cărui faimă, încă în creştere după mai mult 
de două mii de ani, aproape că depăşeşte pe aceea a tuturor 
celorlalţi bărbaţi ale căror nume au făcut gloria cetăţii sale 
natale — concetăţenii săi i-au scurtat zilele, în urma unui 
proces în care a fost condamnat pentru impietate şi imorali-
lale. Impietate, pentru că ar fi negat zeii recunoscuţi de către 
stat; acuzatorul său a făcut efectiv afirmaţia (reprodusă în 
Apologie) că el nu credea în nici un fel de zei. Imoralitate, 
pentru că ar fi fost, prin doctrinele şi învăţăturile sale, un 
„corupător al tineretului". Există toate motivele să credem că 
tribunalul a socotit în mod onest întemeiate aceste capete de 
acuzare şi 1-a declarat vinovat, condamnînd astfel pe omul, 
Care, dintre toţi cei născuţi pînă atunci, merita cel mai mult 
recunoştinţa omenirii, la moartea hărăzită criminalilor. 
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Singura pildă de nedreptate judiciară, după condamnarea lui 
Socrate, a cărei menţionare nu ar însemna o aplatizare a ches
tiunii, este evenimentul ce a avut loc pe Golgota acum mai bine 
de optsprezece veacuri. Omul care lăsase în amintirea celor 
ce i-au cunoscut viaţa şi spusele sale o asemenea imagine de 
măreţie morală încît secolele ce aveau să vină l-au omagiat ca 
şi pe Atotputernicul în persoană avea să fie dat morţii în mod 
-ruşinos, asemenea cui? Asemenea hulitorilor. Oamenii nu 
numai că nu l-au recunoscut pe binefăcătorul lor, dar l-au tratat 
drept acea întrupare a necredinţei pe care ei sînt socotiţi acum 
a o reprezenta, din pricina purtării lor faţă de el. Simţămintele 
cu care omenirea priveşte acum aceste triste întîmplări, mai ales 
cea din urmă, o fac să fie extrem de nedreaptă în judecarea 
nefericiţilor făptaşi. După toate cîte ne stau la îndemînă pentru 
a ne face o părere, aceştia nu erau oameni răi, ba mai degrabă 
dimpotrivă; erau oameni pe deplin pătrunşi sau chiar peste 
măsură de pătrunşi de sentimentele religioase, morale şi patrio
tice ale timpului şi poporului lor: ei erau acel fel de oameni care, 
în orice epocă, inclusiv într-a noastră, ar fi avut toate şansele să 
se bucure întreaga lor viaţă de respect, fără a li se putea imputa 
ceva. Arhiereul care şi-a sfîşiat veşmintele la auzul acelo. 
cuvinte care, conform tuturor credinţelor din ţara sa, constituiau 
cel mai groaznic păcat* era, după toate probabilităţile, la fel de 
sincer în oroarea şi indignarea sa pe cît sîht astăzi majoritatea 
oamenilor respectabili şi pioşi în sentimentele morale şi reli
gioase pe care le manifestă; şi cei mai mulţi dintre aceia pe care 
azi comportarea sa îi cutremură, dacă ar fi trăit în vremea lui şi 
ar fi fost evrei, s-ar fi comportat exact ca el. Drept-credincioşii 
creştini care sînt înclinaţi să creadă că oamenii ce i-au ucis cu 
pietre pe primii martiri trebuie să fi fost mai răi decît ei înşişi 
se cuvine să-şi amintească faptul că unul dintre persecutorii lui 
Isus era chiar Sfîntul Pavel. 

* Aluzia vizează pe arhiereul Caiafa şi reacţia sa la răspunsul dat de Isus 
întrebării dacă este într-adevăr fiul lui Dumnezeu (Evanghelia după Matei, 
26, 65). {N. t.) 
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Dacă impresia pe care ne-o lasă greşelile este pe măsura 
înţelepciunii şi virtuţii celor care cad pradă lor, atunci să mai 
Idâugăm un exemplu, care este cel mai izbitor din toate. Dacă 
II existat vreodată printre cîrmuitori unul care să aibă bune 
iniiciuri de a se considera cel mai bun şi cel mai luminat dintre 
oamenii vremii sale, acela a fost desigur împăratul Marc 
Ameliu. Monarh absolut al întregii lumi civilizate, el şi-a 
pUsirat de-a lungul vieţii nu numai un spirit de dreptate ne
întinat, dar şi — ceea ce nu prea era de aşteptat din partea unui 
Om educat la şcoala stoică — sufletul cel mai cald. Puţinele 
lipsuri ce-i sînt atribuite ţin, toate, de îngăduinţa sa, iar scrie
rile sale, care sînt cel mai elevat rod etic al spiritualităţii antice, 
dacă diferă cu ceva de cele mai caracteristice învăţături ale lui 
Isus, diferă într-un mod aproape imperceptibil. Acest om, care 
era, în toate sensurile cuvîntului, cu excepţia celui dogmatic, 
in.ii bun creştin decît oricare dintre suveranii creştini, recu
noscuţi ca atare, ce au domnit de atunci, a persecutat creşti
nismul. Atingînd culmea reuşitelor omeneşti de pînă atunci, 
iBzestrat cu o minte deschisă, descătuşată, şi cu o fire care-1 
împingea de la sine să întrupeze în scrierile sale morale idealul 
eieşlin, el nu a reuşit să vadă că, totuşi, creştinismul avea să fie 
IJcntru lume un bine, şi nu un rău, deşi era pe deplin pătruns de 
îndatoririle pe care le avea. El era conştient că societatea 
Wcmii sale era într-o stare de plîns. Dar, chiar aşa fiind, el ştia, 
Nitu credea că ştie, că ceea ce o ţinea să nu se destrame şi o 
i. nu de mai rău era credinţa şi respectul pentru divinităţile 
recunoscute, în calitate de cîrmuitor al omenirii, el considera 
l'ft este de datoria lui să nu permită destrămarea societăţii; şi nu 
Iredea cum, în caz că vechea ei urzeală ar fi fost ruptă, s-ar 
puica alcătui o alta care s-o înnoade iar la loc. Noua religie 
ţlnlca în mod deschis la destrămarea acelei urzeli: aşadar, cu 
Oxeepţia cazului în care ar fi fost de datoria lui să adopte 
U castă religie, părea să fie obligat a o înăbuşi. Cîtă vreme deci 
leologia creştinismului nu i se părea a fi adevărată sau de ori-
glnc divină; cîtă vreme această stranie poveste a unui zeu 
l unificat era pentru el de necrezut, n-a putut prevedea că 
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* Dr. Samuel Johnson (1709-1784), important om de litere britanic, 
autor al unui faimos dicţionar al limbii engleze. (N. t.) 
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I ei ce au persecutat creştinismul aveau dreptate; că persecuţia 
este o încercare prin care adevăml trebuie să treacă şi trece tot
deauna cu succes, sancţiunile legale fiind, în cele din urmă, 
neputincioase în faţa adevărului, deşi sînt uneori eficace, într-un 
mod binefăcător, împotriva erorilor dăunătoare. Aceasta este o 
lormă a argumentului în favoarea intoleranţei religioase, care 
cslc îndeajuns de remarcabilă pentru a nu trece neobservată. 

O teorie ce susţine că persecutarea adevărului poate fi jus-
li li cată, deoarece persecuţia nu-i poate dăuna în nici un fel, nu 
poate fi acuzată de a fi ostilă, cu intenţie, acceptării adevă-
m ii lor noi; dar noi nu putem împărtăşi „generozitatea" felului 
ui care tratează ea pe aceia cărora omenirea le este îndatorată 
pentm descoperirea lor/A dezvălui lumii un lucru care o afec
tează profund şi de care ea n-a ştiut pînă atunci nimic; a-i 
dovcdi că s-a înşelat asupra unor lucruri de interes pentm viaţa 
Na sau pentm spirit este unul din cele mai importante servicii 
pe eare o fiinţă omenească le poate aduce semenilor săi, şi, în 
uncie cazuri, cum ar fi cel al primilor creştini sau al promoto-
t i lor Reformei, cei care sînt de acord cu Dr. Johnson cred că 
iiccst serviciu a fost cel mai preţios dar pe care-1 putea aduce 
• meva omenirii.) Că trebuie răsplătiţi cu martiriul cei ce au 
adus asemenea foloase minunate, că răsplata lor trebuie să fie 
.11 rea de a fi trataţi precum cei mai răi criminali, toate acestea 
nu sînt, conform teoriei în cauză, o deplorabilă eroare şi o 
inlîmplare nefericită, pentm care omenirea ar trebui să-şi pună 
' 61 nişă în cap, ci sînt stări de lucruri normale, ce pot fi justifi-
I ate. Cel care ne înfăţişează un adevăr nou trebuie — conform 
icestei doctrine — să stea în faţa noastră cu ştreangul de gît, 
uşa cum stătea, conform legislaţiei locriene*, cel care propunea 
n nouă lege, pentm a putea fi îndată ştrangulat dacă adunarea 
I K i| >oiului, ascultînd temeiurile oferite de el, nu accepta pe loc, 
imediat, propunerea sa. Este de presupus că apărătorii acestui 
mod de a-i trata pe binefăcătorii omenirii nu pun mare preţ pe 

* Cod de legi din Locri (Italia), unde trăia, în secolul al VU-leaînainte de 
' i lltos, o colonie grecească. (N. t.) 

sistemul menit să se sprijine pe o temelie complet incredibilă 
— în ochii săi — va fi acea forţă înnoitoare care, cu toate 
scăderile sale, s-a dovedit de fapt a fi; cel mai blînd şi mai 
binevoitor dintre filozofi şi cîrmuitori a autorizat, în virtutea 
unui profund simţ al datoriei, persecutarea creştinismului. Eu 
văd în aceasta unul dintre cele mai tragice fapte istorice. Este 
un prilej de gînduri amare să te întrebi cît de diferit ar fi putut 
fi creştinismul premtindeni, în cazul în care credinţa creştină ar 
fi fost adoptată ca religie a întregului imperiu sub auspiciile 
lui Marc Aureliu, şi nu sub cele ale lui Constantin. Ar fi însă 
la fel de nedrept faţă de el şi de infidel faţă de adevăr dacă am 
nega faptul că nici una din scuzele care pot fi invocate în 
favoarea pedepsirii propovăduitorilor doctrinelor anticreştine 
nu-i lipsea lui Marc Aureliu pentm ca el să poată pedepsi, aşa 
cum a făcut-o, propagarea creştinismului. Credinţa nici unui 
creştin că ateismul este greşit şi că el tinde la destrămarea 
societăţii nu este mai nestrămutată decît credinţa lui Marc 
Aureliu că aceleaşi lucruri se pot spune despre creştinism; căci 
aşa credea omul care, dintre toţi cei ce trăiau pe atunci, ar fi 
putut fi considerat cel mai capabil de a preţui această religie. 
Dacă cel ce aprobă pedepsirea exprimării opiniilor nu se, 
leagănă cumva cu iluzia că este un om mai înţelept decît Marc 
Aureliu — introdus mai adînc îri înţelepciunea vremii sale, şi 
înălţat mai mult, prin înţelepciunea sa, deasupra acesteia —| 
mai zelos în căutarea adevărului sau mai constant în devota
mentul faţă de el, îndată ce 1-a găsit, atunci să se abţină de la 
presupunerea infailibilităţii comune a mulţimii şi a lui însuşi, 
presupunere pe care marele Antonin a făcut-o cu rezultate atît 
de nefericite. 

Conştienţi că recursul la pedepse, în scopul îngrădirii opi
niilor ateiste, este imposibil de apărat pe baza unor argumente 
care nu l-ar îndreptăţi pe Marc Aureliu, adversarii libertăţii 
religioase acceptă cîteodată, atunci cînd sînt supuşi unor mari 
presiuni, această consecinţă şi spun, o dată cu Dr. Johnson*, că 



40 DESPRE LIBERTATE 

binefacerea adusă de ei; şi cred chiar că acest mod de a vedea 
lucrurile caracterizează de obicei numai şi numai acel gen de 
oameni care socotesc că adevărurile noi au fost necesare 
cîndva, dar astăzi nu mai avem nevoie de ele. 

Dictonul însă conform căruia adevărul triumfă întotdeauna, 
în ciuda persecuţiilor, este, desigur, unul dintre acele 
neadevăruri agreabile pe care oamenii le repetă, luîndu-se unii 
după alţii, pînă cînd le transformă în locuri comune, în timp 
ce întreaga noastră experienţă le infirmă. Istoria abundă în 
exemple de adevăruri care au fost înăbuşite prin persecuţie. 
Dacă ele nu pot fi definitiv suprimate, pot fi totuşi ţinute sub 
obroc timp de secole. Ca să ne referim doar la credinţele reli
gioase, Reforma a izbucnit de cel puţin douăzeci de ori, înainte 
de Luther, şi a fost înăbuşită. Arnold de Brescia* a fost redus 
la tăcere. Fra Dolcino** la fel. Savonarola** la fel. Albigenzii la 
fel***. Valdensii*** la fel. Lollarzii**** la fel. Husiţii la fel. Chiar 
ulterior epocii lui Luther, toţi cei care au perseverat cu per
secuţiile au avut pînă la urmă succes. în Spania, Italia, Randra, 
Imperiul Austriac, protestantismul a fost smuls din rădăcini; 
şi, după toate aparenţele, la fel s-ar fi întîmplat şi în Anglia 
dacă regina Măria ar fi trăit sau dacă regina Elisabeta ar fi 
pierit. Persecuţia a învins totdeauna, cu excepţia cazurilor îh 
care ereticii formau un grup prea puternic pentru a putea fi 
persecutaţi cu succes. Nici un om chibzuit nu se îndoieşte de 
faptul că ar fi putut fi stirpit creştinismul din Imperiul Roman. 
El s-a răspîhdit, devenind credinţa dominantă, deoarece per
secuţiile la care a fost supus au avut doar un caracter sporadic, 
durînd puţin şi fiind despărţite de intervale lungi în care pro-

* Prelat italian din secolul al XH-lea care s-a opus Bisericii şi a fost 
executat. (N. t.) 

** Faimoşi eretici din secolul al XTV-lea şi respectiv al XV-lea care au 
fost ucişi de Biserică pentru ideile pe care le propovăduiau. (N. t.) 

*** Secte eretice care s-au dezvoltat în Franţa în secolele alXH-lea şi s 
XITJ-lea. (N. t.) 

**" Membrii unei mişcări -britanice pentru reformarea bisericii din 
secolul al XTV-lea. (JV. t.) 
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pagarea sa aproape că nu a fost deloc stînjenită. Convingerea 
că adevărul, ca simplu adevăr, are o putere în sine, pe care 
eroarea nu o are, de a învinge temniţa şi rugul, este doar o 
mostră de sentimentalism găunos.'Oamenii nu apără adevărul 
cu mai mult zel decît apără, deseori, o eroare şi, dacă se aplică 
îndeajuns pedeapsa legală sau chiar sancţiunea opiniei publice, 
se va reuşi, în genere, stăvilirea propagării atît a unuia, cît şi a 
celeilalte. Avantajul de care se bucură în realitate adevărul 
constă în aceea că, atunci cînd o opinie este adevărată, ea 
poate fi înăbuşită o dată, de două sau de mai multe ori, însă 
dc-a lungul veacurilor se vor găsi în genere oameni care s-o 
redescopere, pînă cînd, la una dintre aceste reapariţii ale opi
niei adevărate, aceasta va nimeri o epocă în care, datorită îm
prejurărilor favorabile, va scăpa de persecuţii, răspîndindu-se 
aiît de mult, încît să poată rezista tuturor încercărilor ulterioare 
de a o suprimă: 

Se va spune că astăzi noi nu mai condamnăm la moarte pe 
promotorii unor idei noi; noi nu sîntem ca strămoşii noştri care 
ucideau profeţii — dimpotrivă, noi le ridicăm mausolee. E 
adevărat că noi nu mai condamnăm ereticii la moarte; iar 
gradul de severitate al pedepselor legale pe care îl admite, pro
babil, sensibilitatea modernă, chiar m ceea ce priveşte cele mai 
odioase opinii, nu este suficient de mare pentru a le stîrpi. Dar 
să nu ne legănam cu iluzia, măgulitoare pentru noi înşine, că 
am fi ajuns deja să fim neîntinaţi, chiar îh ceea ce priveşte per
secuţiile juridice. în legislaţia noastră există încă pedepse 
pentru opinii, pentru exprimarea lor, iar aplicarea acestora nu 
este, nici în zilele noastre, un lucru atît de rar încît să facă de 
necrezut ideea că ele ar putea cîndva renaşte cu toată forţa. în 
anul 1857, la şedinţele de vară ale Curţii comitatului Cornwall, 
un nefericit1, despre care se spunea că a avut mereu o conduită 
fără cusur, a fost condamnat la douăzeci şi una de luni de 
închisoare pentru a fi exprimat, scriind pe o poartă, cuvinte 

1 Thonsa'î Pooley, la şedinţele din Bodmin, 31 iulie 1857. în decembrie 
Următor, el a fost graţiat de Coroană. 
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necredincioşi. Pe lîngă aceasta, reglementarea în cauză este 
sinucigaşă, ea îşi taie singură craca de sub picioare. Pretinzînd 
că ateii trebuie să fie neapărat mincinoşi, ea admite mărturia 
luluror ateilor dispuşi să mintă, respingînd doar pe aceia care 
înfruntă oprobriul public, recunoscînd că au convingeri pe care 
oamenii le detestă, în loc de a spune minciuni. O reglementare 
care, astfel, îşi dovedeşte singură absurditatea în ceea ce 
priveşte scopul urmărit poate fi menţinută în vigoare numai ca 
semn al urii, ca rămăşiţă a persecuţiilor — persecuţie care se 
distinge, în cazul de faţă, prin aceea că o condiţie pentru ca 
cineva să fie supus ei este tocmai dovedirea faptului că acel 
eineva nu o merită. Această reglementare şi teoria implicată 
în ea sînt la fel de jignitoare pentm credincioşi ca şi pentru 
necredincioşi. Căci, dacă cel care nu crede în viaţa de apoi este 
i icapărat mincinos, urmează că cei care cred în ea sînt feriţi de 
minciună, dacă într-adevăr sînt, doar în virtutea fricii de iad. 
Noi ne vom feri să aducem autorilor şi susţinătorilor acestei 
leglementări insulta de a presupune că părerea pe care şi-au 
lormat-o despre virtutea creştină s-ar trage din propria lor 
conştiinţă. 

Toate acestea nu sînt, de fapt, decît resturi şi rămăşiţe ale 
persecuţiilor şi le putem considera ca fiind nu atît un indiciu al 
dorinţei de a persecuta, cît un exemplu al acelei foarte frec
vente infirmităţi a spiritului britanicilor care îi face pe aceştia 
să-şi găsească o plăcere absurdă în afirmarea unui principiu 
rău atunci cînd ei nu mai sînt îndeajuns de răi, încît să dorească 
tt-1 traduce realmente în practică. Din nefericire însă starea spi
ritului colectiv nu oferă nici o garanţie că această suspendare 
B celor mai rele forme de persecuţie legală, suspendare care 
s-a extins pe durata aproximativ a unei generaţii, va continua 
şi de acum înainte. în epoca noastră, suprafaţa calmă a obiş
nuinţei este la fel de des tulburată prin încercări de a resuscita 
relele din trecut, pe cît este prin încercări de a introduce noi 
binefaceri. Acea renaştere a religiei cu care se făleşte epoca 
noastră este întotdeauna, pentru minţile înguste şi necultivate, 
0 renaştere, în măsură cel puţin egală, a bigotismului; iar acolo 

ofensatoare despre creştinism. Tot atunci, la Old Bailey*, în 
decurs de numai o lună, două persoane au fost, în ocazii dife
rite'1, recuzate de juriu, una din ele fiind şi insultată grav de 
judecător şi de unul dintre avocaţi, pentru că au declarat cinstit 
că nu au nici un fel de credinţe religioase; iar unui al treilea, un 
străin2, i s-a refuzat, pentru acelaşi motiv, dreptatea cuvenită în 
cauza sa împotriva unui hoţ. Acest refuz de a face dreptate s-a 
produs în virtutea doctrinei juridice conform căreia nu i se 
poate permite să depună mărturie în faţa Curţii de justiţie nici 
unei persoane care nu profesează credinţa într-o divinitate 
(orice divinitate fiind aici convenabilă) şi în viaţa de apoi**, 
ceea ce echivalează cu a declara persoanele respective în afara 
legii, a le priva de protecţia legii; nu numai că ele ar putea fi 
oricînd supuse jafului sau violenţelor nepedepsite atunci cînd 
nu este nimeni altcineva de faţă, ori sînt de faţă doar persoane 
cu opinii similare, dar, mai mult, oricine altcineva ar putea fi 
supus jafului sau violenţelor nepedepsite atunci cînd dovada 
faptei ar depinde doar de mărturia unor asemenea persoane. 
Presupunerea pe care se bazează această doctrină este că jură-
mîntul unei persoane care nu crede în viaţa de apoi ar fi lipsit 
de orice valoare; o afirmaţie care denotă o profundă ignoranţă 
în ce priveşte istoria, din partea celor ce subscriu la ea (deoa
rece este un fapt atestat istoric acela că mulţi dintre necre
dincioşii care au trăit în toate epocile au fost oameni de o 
deosebită integritate şi onoare); ea n-ar fi susţinută de nici un 
om care are o cît de vagă idee asupra numărului mare de 
oameni ce se bucură de cel mai bun renume în întreaga lume, 
atît pentru calităţile, cît şi pentru realizările lor, oameni despre 
care se ştie bine (cel puţin printre cei apropiaţi lor) că au fost 

* Celebru tribunal londonez. (N. t) 
1 G.J. Holyoake, la 17 august 1857; Edward Truelove, în iulie 1857. 
2 Baronul de Gleichen, la Tribunalul Poliţiei, Marlborough Street, la 

4 august 1857. 
** O reglementare de acest fel era într-adevăr în vigoare în Anglia, în 

vremea în care Mill scria aceste rînduri. Bineînţeles, ea nu mai există astăzi. 
(AU) 
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unde există mereu o puternică înrîurire a intoleranţei asupra 
simţămintelor oamenilor, înrîurire ce a stăruit întotdeauna în 
rîndurile claselor de mijloc din ţara noastră, nu este nevoie de 
prea mult pentru a provoca persecuţia efectivă a celor care 
n-au încetat niciodată de a fi consideraţi obiectul potrivit al 
persecuţiilor1. Căci tocmai aceste păreri pe care le întreţin 
oamenii, aceste simţăminte pe care le nutresc faţă de cei care 
nu acceptă ideile considerate de ei importante fac ca Anglia 
să nu fie un loc al libertăţii de spirit. Multă vreme, principalul 
neajuns al pedepsei juridice a fost acela că ea întărea stigmatul 
public. Tocmai acest stigmat are eficienţă, şi încă una atît de 
mare, încît profesarea opiniilor proscrise de către societate este 
mult mai puţin obişnuită în Anglia decît este în multe alte ţări 
exprimarea de opinii ce comportă riscul unei pedepse juridice, 
în cazul tuturor oamenilor, cu excepţia celor care se bucură de 

1 Un serios avertisment poate fi dedus din acea revărsare a patimilor de 
persecutor, la care s-a adăugat o dezvăluire generală a celor mai rele părţi ale 
caracterului nostru naţional, cu prilejul răscoalei cipailor. Manifestările deli
rante ale fanaticilor sau ale şarlatanilor din amvon poate nici n-ar merita să 
fie menţionate; dar capii partidului evanghelic au anunţat că principiul lor, 
în ceea ce priveşte guvernarea hinduşilor şi a mahomedanilor, este că din 
fondurile publice nu va fi întreţinută nici o şcoală în care nu se predă învă
ţătura biblică, şi, drept consecinţă inevitabilă, că nu se va da nici o funcţie 
publică altcuiva decît celor care sînt creştini adevăraţi sau, cel puţin, se dau 
drept creştini. Se relatează că un subsecretar de stat ar fi declarat într-un dis
curs ţinut în faţa alegătorilor săi: „Tolerarea credinţei lor" (credinţa a o sută 
de milioane de supuşi britanici), „o superstiţie pe care ei o numesc religie, de 
către guvernul britanic, a avut efectul de a întirzia răspîndirea renumelui 
Angliei şi de aîmpiedica salutara dezvoltare a creştinismului... Toleranţa a 
fost marea piatră de temelie a libertăţilor religioase din ţara noastră; dar nu 
trebuie să lăsăm pe nimeni să abuzeze de acest preţios cuvînt, toleranţă." în 
interpretarea sa, „el însemna deplina libertate a tuturor, libertatea de cult, în 
rîndurile creştinilor, care aveau aceeaşi credinţă. însemna toleranţă faţă de 
toate sectele şi confesiunile creştinilor care credeau într-un unic mîntuitor." 
Doresc să atrag atenţia asupra faptului că un om considerat apt să îndepli
nească o funcţie înaltă în conducerea ţării noastre susţine doctrina conform 
căreia toţi cei care nu cred în caracterul dumnezeiesc al lui Cristos se află 
dincolo de limitele toleranţei. După o atare probă de neghiobie, cine oare ar 
mai putea nutri iluzia că vremea persecuţiilor religioase a trecut şi nu sc va 
mai întoarce niciodată? 
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asemenea condiţii pecuniare, încît nu depind de bunăvoinţa 
altora, opinia publică este, în această sferă, tot atît de eficace 
ca şi legea; căci deosebirea nu e atît de mare între a lipsi pe 
cineva de mijloacele de a-şi cîştiga pîinea şi a-1 băga la închi
soare. Cei care îşi au pîinea asigurată şi care nu doresc să 
obţină nici un favor de la oamenii aflaţi la putere sau de la 
organele puterii nu au de ce se teme să-şi recunoască deschis 
opiniile, oricare ar fi acelea; ar putea să-i deranjeze cel mult 
laptul că lumea va gîndi şi va spune lucruri rele despre ei, ceea 
ce ar trebui să poată suporta chiar fără a avea o foarte puternică 
vocaţie eroică. Nu e cazul să se facă apel ad misericordiam 
pentru asemenea persoane. Dar, deşi noi nu mai pricinuim 
astăzi atîta rău celor ce gîndesc altfel decît noi pe cît obiş-
nuiam altădată, s-ar putea să facem tot atît rău prin felul cum 
îi tratăm. Socrate a fost condamnat la moarte, dar filozofia 
socratică s-a înălţat ca soarele pe cer, răspîndind lumină pe 
întregul firmament intelectual. Creştinii au fost daţi pradă 
leilor, dar biserica creştină a crescut ca un copac falnic, cu 
ramuri tot mai lungi, înălţîndu-se peste lăstarii mai vechi şi 
mai puţin viguroşi şi înăbuşindu-i cu umbra sa. Jntoleranţa 
noastră socială nu ucide, ea singură, pe nimeni, nu dezrădă
cinează nici o opinie, dar îi face pe oameni să-şi ascundă 
părerile sau să se abţină de la orice efort activ de a le răspînd?. 
I a noi, opiniile eretice nu cîştigă în mod vizibil teren, şi nici 
măcar nu pierd, în răstimpul unui deceniu sau al unei generaţii; 
de nu sînt niciodată trîmbiţate în lung şi-n lat, ci continuă să 
mocnească în cercurile înguste în care au izvorît, ale persoa
nelor care studiază şi reflectează, fără a hmpezi problemele 
generale ale omenirii aruneînd asupra lor lumina adevărului, şi 
nici măcar aruneînd o lumină înşelătoare. Şi astfel se menţine 
0 stare de lucruri foarte mulţumitoare pentru mintea unora, 
pentru că, în absenţa oricărei acţiuni neplăcute de amendare 
NUU întemniţare a cuiva, opiniile dominante rămîn în aparenţă 
ui atinse, şi în acelaşi timp exerciţiul reflecţiei în rîndurile 
acelor disidenţi ce suferă de boala de a gîndi cu capul lor nu 
CKIC interzis. Iată un cadru convenabil pentru a avea linişte şi 
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pace în lumea ideilor şi pentru a face ca în mare măsură lucru
rile să meargă şi de acum înainte la fel cum au mers pînă 
acum. Dar preţul plătit pentru acest gen de pacificare intelec
tuală este sacrificarea întregului curaj moral al spiritului uman) 
O stare de lucruri în care multe dintre minţile cele mai active 
şi mai iscoditoare găsesc de cuviinţă să păstreze pentru ele 
principiile şi temeiurile generale ale convingerilor lor, îticer-
cînd, atunci cînd se adresează publicului, să facă în aşa fel ca 
un număr cît mai mare din concluziile la care au ajuns să se 
potrivească cu premise la care, în sinea lor, au renunţat, o ase
menea stare de lucruri nu poate scoate la lumină nici caracte
rele sincere şi curajoase, nici intelectele logice şi consecvente 
care împodobeau cîndva viaţa spirituală. într-o asemenea 
situaţie te poţi aştepta să găseşti oameni care sînt fie simplii 
conformist!, supuşi locurilor comune, fie oportunişti ai adevă-! 
rului, ale căror argumente, privind orice subiect important, sînt( 

destinate doar celor ce-i ascultă, nefiind cele de care sînt eij 
înşişi convinşi. Cei care evită ambele alternative fac acest 
lucru restrîngîndu-şi pur şi simplu gîndurile şi interesele la 
acele lucruri despre care se poate vorbi fără a te aventura în 
sfera principiilor, adică la mărunte chestiuni practice, care s-ar! 
rezolva de la sine cu condiţia doar să fie deschise şi învigorate 
minţile oamenilor, chestiuni care nu vor fi rezolvate efectivi 
pînă cînd această condiţie nu va fi satisfăcută; pe cînd ceea ce 
ar deschide şi învigora minţile oamenilor, şi anume speculaţia 
liberă şi îndrăzneaţă* asupra celor mai importante subiecte, estei 
abandonată. 

Cei în ochii cărora această reţinere din partea ereticilor nu 
reprezintă ceva rău ar trebui, în primul rihd, să ia în considerare 
faptul că, drept urmare a acestei reţineri, nu are niciodată loc o 
dezbatere cinstită şi temeinică a opiniilor eretice; şi că acelea 
dintre ele care nu pot rezista unei asemenea dezbateri, deşi potj 
eventual să fie împiedicate să se răspîndească, nu dispar. însă nu! 

spiritele ereticilor sînt cele care au cel mai mult de suferit prinj 
punerea sub obroc a oricărei cercetări care nu conduce 1 
concluzii ortodoxe. Cele mai mari daune le suferă cei care n 
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sînt eretici, pentru că întreaga lor dezvoltare mintală este astfel 
hlocată, iar raţiunea lor este intimidată de frica de erezie) Cine 
ar putea oare calcula cît de mult pierde lumea în cazul celor la 
care însuşiri intelectuale promiţătoare se împletesc cu o fire 
timidă şi care nu îndrăznesc să urmeze nici o linie de gîndire 
curajoasă, viguroasă şi independentă de teamă ca nu cumva ea 
să conducă la ceva ce ar putea fi considerat potrivnic credinţei 
sau imoral?! Printre aceştia putem vedea uneori cîte un om pro
fund cinstit, înzestrat cu o minte subtilă şi rafinată, care îşi 
petrece viaţa încereînd să amăgească un intelect ce nu se lasă 
redus la tăcere şi care îşi epuizează toate resursele de ingeniozi
tate străduindu-se să împace imboldurile conştiinţei şi raţiunii 
sale cu ortodoxia, ceea ce totuşi, pînă la urmă, poate să nu-i 
reuşească. Nici un om nu poate fi mare gînditor dacă nu re
cunoaşte că, în calitate de gînditor, prima sa datorie este de a 
urma drumul propriei sale raţiuni, indiferent la ce concluzii l-ar 
conduce aceasta. Adevărul are mai mult de cîştigat chiar de pe 
urma erorilor făcute de un om care, pe baza studiilor şi a 
pregătirii cuvenite, gîndeşte cu capul său, decît de pe urma opi
niilor corecte ale acelora care le susţin doar pentru că nu pot 
Uîndi ei înşişi/ Libertatea de gîndire este necesară nu numai, şi 
i ii ci în primul rînd, pentru a crea mari gînditori. Dimpotrivă, ea 
este la fel de indispensabilă, sau chiar indispensabilă într-o 
măsură mai mare, pentru a da fiinţelor omeneşti obişnuite putinţa 
de a atinge dezvoltarea mintală de care sînt capabile; Au existat 
şi s-ar putea să mai apară mari individuaUtăti intelectuale chiar şi 
a itr-o atmosferă de sclavie spirituală. Dar niciodată n-a existat 
iji nici nu va exista vreodată într-o asemenea atmosferă un întreg 
I«ipor care să fie activ din punct de vedere intelectual. Acolo 
unde un popor s-a apropiat, măcar vremelnic, de această calitate, 
aceasta s-a datorat faptului că teama de speculaţie nonconfor-
mistă a fost înlăturată pentru un timp. Acolo însă unde există 
convenţia tacită că principiile nu trebuie puse în discuţie, unde 
i le/baterea marilor probleme ce i-ar putea preocupa pe oameni 
este considerată închisă, nu putem spera să găsim, la nivel 
general, acel grad înalt de activitate spirituală prin care s-au 
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remarcat anumite perioade istorice. în nici un caz în care a fost 
ocolită orice controversă asupra subiectelor îndeajuns de mari şi 
de importante pentru a stîrni entuziasm, minţile oamenilor nu 
s-au pus foi mişcare şi nici nu a existat impulsul care să facă chiar 
spiritele cele mai comune să se ridice pînă aproape de demni
tatea fiinţelor gînditoare. în schimb, am avut un exemplu de 
acest fel în Europa vremurilor ce au urmat îndată după Reformă; 
un altul, deşi restrîhs la graniţele Continentului şi ale unei clase 
mai culte, în mişcarea speculativă din a doua jumătate a seco
lului al XVIII-lea; şi un al treilea, de o durată şi mai mică, în 
efervescenţa intelectuală a Germaniei din perioada lui Goethe şi 
Fichte. Aceste perioade s-au deosebit foarte mult între ele în ( 

ceea ce priveşte ideile pe care le-au dezvoltat; ele sfoit însă toate 
aidoma prin aceea că în timpul lor jugul autorităţii a fost 
sfărfonat în fiecare dintre ele un vechi despotism spiritual fusese 
răsturnat şi nici unul nou nu-i luase încă locul. Tocmai impulsul 
dat în aceste trei perioade a făcut din Europa ceea ce este ea azi. 
Toate progresele pe care le-au înregistrat instituţiile sau spiritul 
uman îşi regăsesc limpede originea în una sau alta din aceste 
perioade. Aparenţele indică, de o bucată de vreme, că aceste trei 
impulsuri sfoit epuizate de-a binelea; şi nu ne putem aştepta la un 
nou început pînă nu ne vom afirma iar libertatea de spirit. 

Să trecem acum la cea de-a doua parte a argumentării şi, 
înlăturfoid presupunerea că vreuna din opiniile general admise 
ar fi falsă, să le considerăm adevărate şi să examinăm virtuţile 
modului în care vor fi ele, probabil, susţinute în cazul foi care 
adevărul lor nu face obiectul unei dezbateri libere şi deschise, 

( Oricît de greu ar accepta o persoană cu opinii ferme posibili
tatea ca vreuna din părerile sale să fie greşită, nu se poate ca ea 
să nu fie impresionată de considerentul că, oricît de corectă ai 
fi acea părere, dacă ea nu este discutată des, temeinic şi fără 
nici o teamă, atunci va fi susţinută ca o dogmă moartă, şi nu ca 
un adevăr viu.) 

Există o categorie de oameni (din fericire nu aşa numeroşi 
ca odinioară) care socotesc că este de ajuns dacă omul aprobă 
fără nici o reţinere ceea ce ei consideră că este adevărat, chiat 
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«Iacă el nu ştie nimic în ceea ce priveşte temeiurile părerii în 
c a u z ă şi nu o poate apăra serios nici măcar în faţa celei mai 
M i p e r f i c i a l e obiecţii. Asemenea oameni, o dată ce şi-au dobfoi-
dii crezul de la autorităţi, socotesc în mod firesc că din punerea 
hi discuţie a acestui crez nu poate să rezulte nimic bun, dar că 
lucrur i rele pot să rezulte. Acolo unde influenţa lor este pre
dominantă, dispare aproape orice posibilitate ca opinia general 
acceptată să fie respinsă cu chibzuinţă şi circumspecţie, deşi 
• a m î n e încă posibilitatea ca ea să fie respinsă în mod pripit şi 
în necunoştinţă de cauză; căci înăbuşirea deplină a oricărei 
dc/bateri este rareori posibilă, iar atunci cînd ea se realizează, 
Ideile care nu sînt bazate pe convingere pot să cedeze şi în faţa 
edei mai slabe aparenţe de argument. Lăsfoid totuşi la o parte 
această posibilitate — adică presupunînd că opinia corectă 
Niăruie foi minte, dar stăruie ca prejudecată, ca o credinţă inde
p e n d e n t ă de orice argument şi ca o pavăză împotriva oricărui 
argument —, vom spune că nu acesta e modul foi care trebuie 
Niis ţ inut adevărul de către o fiinţă raţională. Nu aceasta în-
N c a m n ă a cunoaşte adevărul. Adevărul astfel susţinut nu este 
iu mic altceva decît foică o superstiţie, ataşată în mod accidental 
cuvintelor care exprimă..un adevăr. 

Dacă intelectul şi judecata oamenilor trebuie cultivate, un 
lucru pe care protestanţii cel putin nu-1 neagă, cum ar putea 
I uicva exersa mai bine aceste facultăţi decît aplicfoidu-le unor 
lucruri care-1 privesc îndeaproape într-o asemenea măsură, 
încît se consideră necesar ca el să-şi formeze o părere asupra 
l o r ? Dacă a cultiva intelectul înseamnă ceva, atunci, cu sigu-
iunţă, înseamnă a învăţa temeiurile propriilor opinii. Indife-
ic i i t care sfoit credinţele oamenilor privitor la subiectele asupra 
c a i ora este extrem de important ca ei să aibă convingeri 
corecte, ei trebuie să fie capabili să apere aceste credinţe, cel 
puţin faţă de cele mai obişnuite obiecţii. Dar, ar putea spune 
cineva, „Să-i învăţăm care sînt temeiurile opiniilor lor. Din 
faptul că oamenii nu aud niciodată vreo controversă privind 
opiniile lor, nu urmează că acestea sînt pur şi simplu papaga-
lisiie de ei. Cei care învaţă geometrie nu încredinţează pur şi 

Î
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simplu teoreme memoriei, ci le înţeleg şi învaţă totodată şi 
demonstraţiile; şi ar fi absurd să spui că ei rămîn ignoranţi în 
ceea ce priveşte temeiurile adevărurilor geometriei pentru sim
plul motiv că nu aud pe nimeni contestîndu-le şi încercînd să 
le infirme." Neîndoielnic că este aşa; şi că o asemenea învăţare 
este de ajuns în cazul unui domeniu cum este matematica, în 
care nu este nimic de zis în favoarea părţii care greşeşte. Spe
cificul întemeierii adevărurilor matematice constă în aceea că 
toate argumentele merg într-un singur sens. Aici nu există 
obiecţii, şi nici răspunsuri la obiecţii. Dar, privitor la orice 
subiect relativ la care este posibilă diferenţa de opinii, adevărul 
depinde de rezultatul cîntăririi a două mulţimi de temeiuri ce 
se confruntă. Chiar în ştiinţele naturii există totdeauna şi o altă 
explicaţie posibilă pentru una şi aceeaşi mulţime de fapte — o 
teorie geocéntrica în locul celei heliocentrice, o explicaţie 
bazată pe flogistic în locul celei bazate pe oxigen — şi trebuie 
indicate motivele pentru care cealaltă teorie nu poate fi cea 
adevărată; pînă cînd nu sînt indicate aceste motive şi pînă nu 
aflăm în ce constau ele, noi nu înţelegem temeiurile propriei 
noastre opinii. Dar atonei cînd ne îndreptăm atenţia către 
subiecte infinit mai complicate, către morală, religie, politică, 
relaţii sociale şi problemele vieţii, trei sferturi din argumen
tele aduse în favoarea fiecărei opinii controversate se reduc la 
risipirea aparenţelor care favorizează opiniile contrare. Despre 
cel care, cu o singură excepţie, este cel mai mare orator al 
Antichităţii se spune că totdeauna studia pledoaria adversa
rului său cu aceeaşi ardoare, dacă nu chiar cu una mai mare, 
decît propria sa pledoarie. Iar ceea ce Cicero practica drept 
mijloc pentru a obţine succesul în instanţă, ar trebui urmat de 
toţi cei care studiază un anumit subiect pentru a ajunge la 
adevăr. Cine cunoaşte numai propriul punct de vedere asupra 
chestiunii în cauză cunoaşte puţin lucru. Temeiurile sale pot 
fi foarte bune şi se poate ca nimeni să nu fie capabil de a le 
respinge^ Dar dacă nici el nu este capabil de a respinge temeiu
rile părţii adverse sau dacă nici măcar nu le cunoaşte, atunci nu 
are temeiuri suficiente pentru a prefera una dintre cele două 
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opinii. Pentru el, poziţia raţională ar fi suspendarea judecăţii, 
iar dacă nu se mulţumeşte cu aceasta, ajunge fie să se lase 
condus de o autoritate, fie să adopte, aşa cum fac îndeobşte 
oamenii, punctul de vedere către care se simte înclinat. Nu este 
de ajuns ca el să audă argumentele adversarilor săi, aşa 
cum sînt ele prezentate de propriii săi profesori şi însoţite de 
(ontraargumentele oferite de ei. Căci nu aceasta este calea pe 
care se poate ajunge la o apreciere justă a argumentelor, sau 
la un contact efectiv al propriului spirit cu ele| El trebuie să le 
poată auzi din gura celor care cred realmente în ele, care le 
apără sincer şi fac tot ce pot în favoarea lor. Trebuie să le 
cunoască în forma lor cea mai plauzibilă şi mai convingătoare; 
trebuie să simtă întreaga forţă a dificultăţilor pe care o viziune 
corectă asupra subiectului le are de înfruntat şi de învins; 
altfel, el nu va fi niciodată stăpîn pe acea parte a adevărului 
care înfruntă şi înlătură dificultăţile în cauză. Nouăzeci şi nouă 
la sută din oamenii pe care îi numim oameni instruiţi se află în 
această situaţie; şi chiar din cei care pot argumenta fluent în 
favoarea opiniilor lor. Concluziile lor pot fi adevărate, dar pot 
la fel de bine să fie greşite în raport cu ce ştiu ei: căci nu s-au 
situat niciodată pe poziţiile intelectuale ale celor ce gîndesc 
altfel decît ei şi nu au examinat argumentele pe care le-ar 
putea aduce aceştia; drept urmare, ei nu cunosc, în sensul pro
priu al cuvîntului, doctrina pe care ei înşişi o profesează.JNu 
cunosc acele componente ale ei care le explică şi le justifică pe 
toate celelalte; nu cunosc considerentele care arată că un fapt 
aflat, în aparenţă, în contradicţie cu altele poate de fapt să se 
împace cu ele şi nu ştiu care din două motive în aparenţă la fel 
de puternice trebuie preferat. Acea porţiune din adevăr care 
face ca balanţa să se încline îhtr-o parte şi care determină jude
cata unui spirit bine informat le rămîne complet străină; toată 
această porţiune nici nu va fi cunoscută de fapt decît de cei 
care au ascultat în mod egal, fără părtinire, ambele părţi şi s-au 
străduit să pătrundă atit temeiurile unora, cîfcşi ale celorlalţi în 
ceea ce au ele mai bun. Această regulă este atît de importantă 
pentru înţelegerea reală a chestiunilor morale şi ale vieţii 
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omului, încît dacă nu există un oponent pentru fiecare adevăr 
de seamă, el trebuie neapărat imaginat şi trebuie înzestrat cu 
cele mai puternice argumente pe care ar putea să le invoce cel 
mai iscusit avocat al diavolului. 

Pentru a slăbi forţa unor asemenea consideraţii, un adversar 
al dezbaterii libere a ideilor ar putea eventual să obiecteze că 
nu e deloc necesar ca oamenii în genere să cunoască şi să 
înţeleagă tot ceea ce filozofii şi teologii ar putea spune în 
favoarea sau împotriva opiniilor lor, că nu este nevoie ca 
oamenii obişnuiţi să fie capabili să demaşte toate erorile sau 
sofismele unui oponent ingenios, că este de ajuns dacă există 
de fiecare dată măcar cineva capabil să răspundă la toate aces
tea, astfel ca nici un lucru susceptibil de a induce în eroare 
oamenii neinstruiţi să nu rămfoiă în picioare, că oamenii simpli, 
o dată ce şi-au însuşit temeiurile evidente ale adevărurilor ce 
le-au fost întipărite, pot să se bazeze pe o autoritate în privinţa 
celorlalte şi, avînd conştiinţa faptului că nu posedă nici 
cunoştinţele, nici talentul necesar rezolvării tuturor difi
cultăţilor ce s-ar putea ivi, pot sta totuşi liniştiţi, ştiind că toate 
cîte s-au ivit au fost sau pot fi rezolvate de către cei care sînt 
special pregătiţi pentru aceasta. 

Să concedem acestui mod de a vedea chestiunea tot ce pot 
invoca în favoarea sa autorii cu cele mai mici pretenţii în 
privinţa gradului de înţelegere ce ar trebui să însoţească accep
tarea oricărei opinii; chiar şi aşa, argumentul în favoarea dez
baterii libere a ideilor nu este nicicum slăbit. Căci chiar şi 
această doctrină recunoaşte că omenirea trebuie să aibă 
garanţia raţională că s-a răspuns în mod mulţumitor la toate 
obiecţiile. Dar cum s-ar putea răspunde la ceva dacă despre 
acest ceva nu se vorbeşte? Sau cum putem şti că răspunsurile 
sînt mulţumitoare dacă celor ce le aduc obiecţii nu li se dă 
posibihtatea de a arăta că ele sînt nesatisfăcătoare? Dacă nu 
publicul larg, atunci cel puţin filozofii şi teologii care au de 
rezolvat aceste dificultăţi trebuie să se familiarizeze cu ele, foi 
formele lor cele mai complicate; iar aceasta nu se poate realiza 
decît dacă ele sînt exprimate în mod deschis şi aşezate în 
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lumina cea mai favorabilă cu putinţă. Catolicii au felul lor spe
ri llc de a înfrunta această problemă complicată. Ei fac o deose
bi re făţişă între cei cărora le este permis să accepte doctrinele 
bisericii din convingere şi cei care trebuie să le accepte pe 
încredere. într-adevăr, nici unora, nici celorlalţi nu le este 
permisă vreo alegere în ceea ce priveşte ideile pe care trebuie 
să le accepte; dar clerului, ori cel puţin acelei părţi din cler pe 
eare catolicismul se poate bizui în întregime, i se permite să 
se familiarizeze cu argumentele oponenţilor, pentru a le putea 
răspunde, şi de aceea ei pot citi cărţi eretice; mirenilor însă 
numai dacă au o permisiune specială, care este greu de obţinut. 
Această regulă admite că familiarizarea cu argumentele adver
sarului este ceva benefic pentru magistri, dar găseşte mijloace, 
i are nu intră în dezacord cu aceasta, pentru a refuza o atare 
lamiliarizare celorlalţi oameni, lăsînd astfel pentru elite mai 
mult acces la cultura spirituală, deşi nu mai multă libertate spi
rituală, decît îngăduie maselor. Prin acest mijloc ea reuşeşte 
nă dobîndească acel gen de superioritate spirituală necesar sco
purilor lor, căci, deşi cultura, în absenţa libertăţii, nu dă 
niciodată naştere unui spirit larg şi liberal, ea poate da naştere 
II i iui apărător inteligent—pînă la proba contrarie cel puţin — 
al cauzei. Dar foi ţările care profesează protestantismul, acest 
procedeu este respins; căci protestanţii susţin, cel puţin teo
retic, că răspunderea pentru alegerea unei religii trebuie să fie 
purtată de fiecare, personal, şi nu poate fi trecută pe umerii 
magistrilor. Şi apoi, după cum stau lucrurile în lumea de 
astăzi, este practic imposibil ca scrierile la care au acces cei 
instruiţi să poată fi ferite de ochii celor lipsiţi de instruire. 
I )acă este ca magistrii omenirii să cunoască tot ceea ce trebuie 
Nă ştie, atunci trebuie să existe libertatea ca totul să fie scris şi 
publicat fără nici o îngrădire. 

Dacă totuşi efectele dăunătoare ale absenţei oricărei dez
bateri libere, atunci cînd opiniile general admise sfoit corecte, 
n-ar Urnita la faptul că oamenii rârnîn neştiutori în ceea ce 
priveşte temeiurile acestor opinii, s-ar putea crede că acest 
lapt, chiar dacă reprezintă un rău intelectual, nu este şi unul 
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moral şi nu afectează cu nimic valoarea opiniilor, dacă avem 
în vedere influenţa lor asupra caracterului.\Fapt este însă că, 
în absenţa dezbaterii libere, se pierd nu numai temeiurile opi
niei, ci, prea adesea, chiar sensul acesteia. Cuvintele care o 
exprimă încetează a mai sugera idei, sau sugerează doar o 
mică parte din cele pe care, la origine, folosirea lor trebuia să 
le comunice. în locul unei înţelegeri vii şi al unei convingeri 
puternice nu rămîn decît cîteva vorbe învăţate pe dinafară; or, 
dacă ceva totuşi rămîne, este vorba numai de coaja şi învelişul 
din afară al înţelesului, esenţa sa subtilă fiind pierdută.)Acest 
fapt ocupă şi umple un capitol atît de important în istoria ome
nirii, încît niciodată nu se va putea spune că l-am studiat îndea
juns sau că am meditat destul asupra lui. 

El este ilustrat de experienţa tuturor doctrinelor morale şi 
credinţelor religioase. Acestea sînt pline de înţeles şi de vita
litate pentru cei care le-au creat şi pentru discipolii lor nemij
lociţi, înţelesul lor continuă să fie trăit cu o forţă neslăbită, ba 
chiar dobîndeşte o conştiinţă şi mai deplină, atîta timp cît 
continuă lupta menită să confere doctrinei sau crezului res
pectiv superioritate asupra altora. în cele din urmă, fie că el 
precumpăneşte şi devine opinie general admisă, fie progresul 
său încetează; el păstrează stăpînirea asupra teritoriului cuce
rit, dar încetează de a se mai răspîndi mai departe. Cînd apare 
unul dintre aceste efecte, controversa asupra subiectului începe 
să lîncezească şi treptat se stinge. Doctrina h' ia locul, dacă nu 
ca opinie general admisă, atunci ca doctrină a vreuneia din 
sectele sau grupările admise; cei care o susţin în general au 
moştenit-o, nu au adoptat-o; iar convertirea de la una din 
aceste doctrine la alta, fiind acum ceva excepţional, ocupă un 
loc neînsemnat în gîndurile celor ce o profesează. în loc de a 
fi, ca la început, mereu în alertă, fie pentru a se apăra împo
triva oamenilor, fie pentru a-i căuta pe oameni, aceştia se 
mulţumesc cu un conformism pasiv şi nici nu ascultă argu
mentele îndreptate împotriva crezului lor, cînd pot evita să le 
asculte, nici nu-i incomodează pe disidenţi — dacă aceştia 
există — cu vreo argumentare în favoarea acestui crez. Cam 
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dl ii acest moment începe de obicei declinul forţei vii a doc
il i i ici respective. Auzim adesea pe magistrii tuturor credinţelor 
|ilîngîndu-se de cît de greu le este să păstreze în spiritele cre
dincioşilor simţămîntul viu al adevărului pe care, în vorbe, ei 
II recunosc, astfel încît acest adevăr să pătrundă în trăirile lor 
fi să le domine cu adevărat conduita. Nimeni nu se plînge de 
iiscmenea dificultăţi cîtă vreme crezul respectiv mai duce încă 
0 luptă pentru existenţă: chiar şi combatanţii mai slabi ştiu şi 
llmt pentru ce luptă, precum şi diferenţa dintre el şi alte doc
il ine; în această perioadă din existenţa fiecărui crez pot fi 
ii n îl nite nu puţine persoane care au înţeles principiile sale fun-
iliimcntale sub toate formele în care pot fi ele gîndite, care au 
Dfntărit şi examinat toate consecinţele lor şi care au experienţa 
•fectului deplin asupra caracterului pe care adeziunea la acel 
frez trebuie să-1 producă într-un spirit complet îmbibat de el. 
1 Iar atunci cînd el a ajuns să fie un crez ereditar şi să fie 
acceptat în mod pasiv, iar nu în mod activ — cînd spiritul nu 
Riai este constrîns, în aceeaşi măsură ca la început, să-şi exer
cite forţele vitale în chestiuni pe care le ridică adoptarea lui, 
I listă o tendinţă tot mai puternică de a uita tot ce tine de acea 
• redinţă, cu excepţia literei goale, sau de a o accepta în mod 
pasiv şi apatic, ca şi cum acceptarea ei pe încredere i-ar scuti 
pe oameni de a o înţelege în adîncul conştiinţei lor ori de a o 
lupune la probe în cadrul propriei lor experienţe, pînă într-atît 
' i ici i credinţa aproape că încetează de a mai avea vreo legatară 
I II viaţa lăuntrică a fiinţei umane. S-au mai văzut apoi şi cazu-
iile, devenite în epoca noastră atît de frecvente încît au ajuns 
iproape să constituie majoritatea, în care crezul, rămînînd 
nurcă în afara spiritului, îl acoperă cu o crustă, pietrificîndu-1 
in faţa oricăror altor influenţe ce se adresează laturilor mai 
ui.ilte ale fiinţei noastre; şi în care acesta îşi manifestă forţa 
rîi îngăduind nici unei convingeri proaspete şi vii să pătrundă 
ui suflet, crezul însuşi nefiind nimic altceva, pentru mintea şi 
Niilletul omului, decît o strajă a golului din ele. 

Măsura în care doctrine prin firea lor menite să facă o 
l >i 11 ernică impresie asupra spiritului pot stărui în el doar ca idei 
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moarte, fără a se înrădăcina vreodată cu adevărat în ima
ginaţia, simţămintele sau intelectul omului, ne este ilustrată de 
felul în care majoritatea credincioşilor împărtăşesc doctrinele 
creştinismului. înţeleg aici prin creştinism ceea ce este consi
derat ca atare de către toate cultele şi sectele; adică sentinţele 
şi preceptele din Noul Testament. Acestea suit considerate 
sfinte şi luate drept lege de către toţi cei care profesează creş
tinismul. Cu toate acestea, nu este prea exagerat a spune că 
nici măcar un creştin dintr-o mie nu-şi călăuzeşte şi nici nu-şi 
modelează comportarea personală după această lege. Modelul 
la care se raportează el este obiceiul poporului, al clasei sau al 
celor de aceeaşi credinţă. El are astfel, pe de o parte, o colecţie 
de sentinţe morale ce i-au fost hărăzite — crede el — de către 
o înţelepciune infailibilă drept reguli după care să-şi conducă 
existenţa; iar pe de altă parte, o mulţime de judecăţi şi practici 
cotidiene ce concordă într-o anumită măsură cu unele dintre 
aceste sentinţe, numai într-o mică măsură cu altele şi care sînt 
chiar diametral opuse cîtorva dintre ele, alcătuind, în an
samblu, un compromis între crezul creştin şi interesele sau 
imboldurile vieţii pămînteşti. Primului dintre aceste modele el 
îi acordă respectul său; celuilalt, adevăratul său devotament. 
Toţi creştinii cred că binecuvîntaţi sînt cei săraci şi umili, 
precum şi oropsiţii acestei lumi; că mai uşor trece o cămilă 
prin urechile acului decît ajunge un bogătaş în rai; că nu tre
buie să judeci, ca să nu fii judecat; că nu se cuvine deloc să 
înjuri; că trebuie să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi; că 
dacă cineva îţi ia haina, trebuie să-i dai şi cămaşa; că nu tre
buie să te gîndeşti la ziua de mîine; că, dacă ai fi perfect, ai 
vinde tot ce ai şi ai da banii săracilor. Nu sînt făţarnici cînd 
spun că ei cred toate acestea. Ei cred toate acestea, dar cred 
aşa cum cred oamenii un lucru mereu proslăvit şi niciodată 
discutat. Cît priveşte însă acel sens al credinţei în care aceasta, 
în calitatea sa de credinţă vie, călăuzeşte comportarea, ei cred 
în aceste doctrine doar în măsura în care s-a statornicit 
obişnuinţa de a acţiona pe baza lor| Doctrinele, în întregul lor, 
sînt binevenite cînd e vorba de a ocărî pe adversari că nu li se 
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conformează; şi se înţelege că ele trebuie puse la vedere (ori 
de cîte ori este posibil) drept motive pentru faptele proprii pe 
cuc oamenii le consideră demne de laudă Dar dacă cineva le-ar 
reaminti acestora că acele sentinţe presupun o infinitate de 
lucruri pe care ei nici măcar nu se gîndesc să le facă, singurul 
lucru pe care l-ar obţine ar fi încadrarea sa în rmdurile acelor 
personaje foarte nepopulare care se pretind a fi mai grozave 
decît ceilalţi oameni. Doctrinele acestea nu au nici o putere 
asupra credincioşilor obişnuiţi; nu sînt o forţă înrădăcinată în 
spiritele lor. Ei au un respect izvorît din obişnuinţă faţă de 
litera lor, dar nu au nici un simţămînt apt să treacă dincolo de 
cuvinte pentru a atinge lucrurile pe care ele le semnifică sau să 
Iacă spiritul să se pătrundă de ele, determinîndu-i pe cre
dincioşi să se conformeze preceptelor. Ori de cîte ori e vorba 
de conduită, ei caută pe dl A sau pe dl B care să-i ghideze, 
urătihdu-le pînă unde să meargă cu supunerea faţă de Cristos. 

Putem fi foarte siguri că lucrurile nu stăteau aşa, ci cu totul 
altfel, în ceea ce îi priveşte pe primii creştini. Dacă ar fi stat 
lot aşa, creştinismul nu s-ar fi răspîndit niciodată, devenind, 
din credinţa unei secte obscure de evrei dispreţuiţi, religia 
Imperiului Roman. Pe vremea cînd duşmanii lor ziceau 
„Priviţi cum se iubesc unii pe alţii aceşti creştini" (cuvinte pe 
care e greu de crezut că le-ar mai rosti azi cineva), ei aveau cu 
siguranţă un simţămînt mult mai viu al crezului lor decît 
creştinii din orice altă epocă de mai tîrziu. Şi tocmai aceasta 
este probabil principala pricină pentru care creştinismul face 
astăzi progrese atit de mici ui ceea ce priveşte mărirea dome
niului său, fiind încă, după optsprezece secole, doar o religie a 
europenilor şi a urmaşilor lor. Chiar în ceea ce îi priveşte pe 
aceia care au credinţe religioase foarte stricte, care sfrit pro
fund convinşi de adevărul doctrinelor lor şi care acordă un 
înţeles mult mai bogat multora dintre ele decît fac oamenii în 
genere, se mtimplă adesea ca partea care este, faţă de celelalte, 
mai activă în spiritul lor este aceea datorată lui Calvin sau 
Knox sau vreunei alte persoane de acest gen care, prin firea 
sa, este mult mai aproape de ei înşişi. Cuvintele lui Cristos 



58 DESPRE LIBERTATE 

coexistă pasiv în minţile lor, rareori producînd alt efect decît 
cel cauzat prin simpla audiere a acestor vorbe duioase şi 
blînde.i Există fără îndoială mai multe motive graţie cărora 
doctrine care sînt apanajul unei singure secte îşi păstrează mult 
mai mult din vitalitate decît cele împărtăşite de către toate sec
tele recunoscute, iar predicatorii îşi dau mai mare osteneală să 
menţină viu înţelesul lor; dar unul dintre motive este, desigur, 
acela că doctrinele unei secte sînt mai des puse în discuţie, tre
buind apărate mult mai frecvent împotriva celor ce le atacă în 
mod deschis. Atît predicatorii, cît şi cei ce-i ascultă adorm în 
post îndată ce pe cîmpul de luptă nu se mai găseşte nici un 
inamic. ) 

Acelaşi lucru este valabil, ui general vorbind, pentru toate 
doctrinele tradiţionale — pentru cele care tin de înţelepciune şi 
de cunoaşterea vieţii, ca şi pentru cele morale şi religioase. 
Toate limbile şi literaturile abundă în observaţii generale 
asupra vieţii, atît privitor la ce este ea, cît şi privitor la felul în 
care omul trebuie să se comporte în viaţă; observaţii cunos
cute de toată lumea, pe care fiecare le repetă sau le aude, 
acordîndu-le consimţămîntul său, observaţii acceptate ca nişte 
truisme, al căror înţeles totuşi cei mai mulţi îl află cu adevărat 
pentru prima dată abia atunci cînd experienţa, de obicei o 
experienţă dureroasă, li-1 dezvăluie în realitatea lui. Cît de des 
se întîmplă ca omul care suferă datorită unui necaz sau unei 
dezamăgiri neaşteptate să-şi amintească vreun proverb sau 
vreo zicală obişnuită, pe care o ştia de mic, dar al cărei înţeles, 
dacă l-ar fi trăit mereu cu adevărat aşa cum îl simte acum, l-ar 
fi salvat de nenorocire. Fenomenul are, de bună seamă, şi alte 
explicaţii, în afară de absenţa dezbaterii; căci există multe 
adevăruri al căror înţeles nu poate fi cuprins pe deplin înainte 
ca propria experienţă să ţi-1 fi dezvăluit Dar chiar şi înţelesul 
acestora ar fi putut fi pătruns mult mai adînc, iar lucrurile 
astfel înţelese s-ar fi întipărit mult mai profund în minte, dacă 
omul ar fi fost obişnuit să-i audă pe cei ce le-au priceput deja 
argumentînd pro şi contra lor( înclinaţia fatală a oamenilor de 
a înceta să mai gîndească asupra unui lucru atunci cînd în 
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legătură cu el nu mai subzistă nici o îndoială este cauza a 
limiătate din greşelile pe care ei le fac. Un autor contemporan 
a descris foarte bine „somnul adînc al opiniei consacrate''^ 

Cum aşa? (poate întreba cineva). Este oare absenţa una
nimităţii o condiţie indispensabilă a cunoaşterii veritabile? 
I iste oare necesar ca o parte din omenire să stăruie în greşeală, 
pentru a-i ajuta pe unii să înţeleagă adevărul? încetează o 
opinie de a mai fi adevărată şi vie îndată ce este unanim 
admisă? Oare o propoziţie nu este niciodată complet înţeleasă, 
iar sensul ei nu este trăit în profunzime dacă în legatară cu ea 
nu subzistă anumite îndoieli? Atunci cînd omenirea acceptă în 
unanimitate un adevăr acesta piere pentru ea? Pînă acum se 
i redea că cel mai nobil ţel şi cel mai bun rezultat al dezvoltării 
inteligenţei ar consta în a-i face pe oameni să fie tot mai soli
dari în a recunoaşte toate adevărurile importante; oare inte
ligenţa trăieşte doar cîtă vreme nu şi-a atins ţelul? Pier oare 
roadele victoriei atunci cînd aceasta devine deplină? 

Nu susţin nicidecum aşa ceva. Pe măsură ce oamenii se 
desăvîrşesc, numărul doctrinelor ce nu mai sînt puse în dis
cuţie sau la îndoială va fi în continuă creştere: iar bunăstarea 
omenirii aproape că poate să fie măsurată prin numărul şi 
importanţa adevărurilor care au ajuns să fie mai presus de 
orice contestare. încetarea oricărei controverse serioase, mtr-o 
chestiune sau alta, este un eveniment ce survine în mod 
necesar în procesul de consolidare a unei opinii; consolidare 
pe cît de salutară în cazul opiniilor corecte, pe atît de pericu
loasă şi de nocivă atunci cînd opiniile sînt greşite. Deşi această 
îngustare treptată a limitelor diversităţii de opinii este necesară 
în ambele sensuri ale termenului, fiind totodată inevitabilă şi 
indispensabilă, noi nu sîntem totuşi, prin aceasta, obligaţi să 
tragem concluzia că toate consecinţele sale trebuie să fie 
binefăcătoare. Irosirea unui ajutor atît de important pentru 
sesizarea inteligentă şi vie a adevărului cum este cel oferit de 
necesitatea de a-1 explica oponenţilor sau de a-1 apăra în faţa 
lor, deşi nu-i suficientă pentru a precumpăni asupra binefacerii 
unei recunoaşteri universale, nu este nicidecum un neajuns 
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neînsemnat. Atunci cînd acest avantaj a dispărut, mărturisesc 
că aş vrea să-i văd pe dascălii omenirii străduindu-se să 
găsească un înlocuitor pentru el, vreun mijloc care să facă difi
cultăţile chestiunii respective să fie tot atît de prezente în 
conştiinţa discipolilor lor ca şi cum le-ar fi fost impuse de cel 
mai aprig oponent dornic să-i convertească. 

Dar în loc să caute mijloace pentru atingerea acestui scopj 
ei le-au pierdut şi pe cele pe care le aveau. Dialectica socratică, 
atît de strălucit ilustrată în dialogurile lui Platon, era un mijloc; 
de acest fel. Ea era în esenţă o discuţie critică a marilor pro-j 
bleme ale filozofiei şi ale vieţii, condusă cu o pricepere desă-
vîrşită în scopul de a convinge pe oricine nu face decît să 
adopte locurile comune ale opiniei unanim admise că nu a 
înţeles chestiunea, că încă nu a conferit un înţeles bine definit 
doctrinelor pe care le profesează; pentru ca, ajungînd să fie 
conştient de ignoranţa sa, el să poată fi îndreptat pe calea ce 
duce la obţinerea unei convingeri trainice, bazate pe înţele
gerea clară atît a sensului doctrinelor, cît şi a dovezilor favo
rabile lor. Disputele scolastice din Evul Mediu aveau un scop 
oarecum asemănător. Ele erau menite să asigure înţelegerea 
de către învăţăcel a propriilor sale opinii ca şi (printr-o core
laţie necesară) a opiniilor opuse, putînd astfel să consolideze 
temeiurile unora şi să infirme temeiurile celeilalte. Disputele 
scolastice au avut, ce-i drept, deficienţa incurabilă că premi
sele de la care porneau aparţineau autorităţii, nu raţiunii; iar, 
ca exerciţiu pentru inteligenţă, erau inferioare îh toate privin
ţele puternicei dialectici care a format minţile celor ce li s-a 
spus Socratici viri; dar spiritul modem datorează amîndurora 
mult mai mult decît este dispus în general să recunoască, iar 
actualele moduri de educaţie nu cuprind nimic în stare să înlo
cuiască, fie şi într-o măsură cît de mică, pe una sau pe cealaltă. 
Un om a cărui pregătire provine în întregime din cărţi sau de 
la profesori, chiar dacă scapă de tentaţia copleşitoare de a se 
mulţumi cu mistificări, nu este cîtuşi de puţin obligat să 
asculte ambele părţi; ca urmare, cunoaşterea ambelor părţi nu 
este nici pe departe un lucm curent, nici măcar printre gîndi-
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lori; iar punctul cel mai slab din ceea ce spune cineva în 
npftrarea opiniilor sale îl constituie replica dată oponenţilor săi. 
In /.ilele noastre este la modă să vorbeşti de rău logica negativă 

aceea care scoate în evidenţă slăbiciunile teoriilor noastre 
NIUI greşelile pe care le facem în practică, fără a stabili vreun 
adevăr pozitiv. Ca rezultat unanim, o asemenea critică nega
tivă nu ar însemna, uitr-adevăr, mare lucm; dar ca mijloc de a 
ajunge la cunoştinţe pozitive sau la convingeri demne de acest 
nume, ea nu este nicidecum de subestimat; şi pînă cînd 
oamenii nu vor fi din nou antrenaţi sistematic să o practice, 
vor exista puţini gînditori mari şi un nivel intelectual general 
•Kzut în toate sferele gîndirii cu excepţia matematicii şi 
ri/icii. în orice alt domeniu o opinie nu merită titlul de 
cunoaştere decît dacă cel ce o susţine a fost obligat de alţii sau 

u angajat singur să treacă printr-un proces mental aidoma 
i (lui la care l-ar fi silit o controversă activă cu oponenţii săi. 
i ii de absurd este deci să refuzi atunci cînd ţi se oferă spontan 
un lucm, care, atunci cînd lipseşte, se vădeşte a fi pe cît de 
necesar, pe atît de anevoie de obţinut. Dacă există oameni care 
i nniestă opiniile unanim admise sau care ar face asta dacă 
legea şi opinia publică le-ar permite-o, să le mulţumim pentru 
aceasta, să ne deschidem spiritul pentru a-i asculta şi să ne 
Itucurăm că există cineva care să facă pentru noi ceea ce altfel 
• trebui, dacă avem vreo consideraţie fie pentru certitudinea, 
tic pentru vitalitatea convingerilor noastre, să facem noi înşine 
eu mare trudă. 

Rămîne să mai discutăm despre încă una dintre cauzele 
piincipale care fac ca diversitatea de opinii să fie avantajoasă 
|l care va continua să acţioneze astfel pînă cînd omenirea va 
nuia într-un stadiu de dezvoltare intelectuală ce acum pare să 
tic la o depărtare incalculabilă. Pînă acum am luat îh conside-
ime numai două posibilităţi: ca opinia unanim admisă să fie 
falsă şi, prin urmare, o altă opinie să fie adevărată; sau ca, în 
condiţiile în care opinia unanim admisă este adevărată, 
confruntarea cu eroarea opusă să fie esenţială pentru înţele-



62 DESPRE LIBERTATE 
DESPRE LIBERTATEA GÎNDIRII ŞI A CUVÎNTULUI 63 

nt adevărul popular este unilateral, este preferabil ca un 
iidevăr care nu este popular să aibă şi el susţinători unilaterali; 
aceştia fiind de obicei cei mai energici şi cei mai apţi să 
constrîngă atenţia moleşită să se îndrepte către acel fragment 
de adevăr pe care ei îl proclamă drept întregul adevăr. 

Astfel, în secolul al XVIII-lea, aproape toţi cei instruiţi, ca 
si aceia dintre cei neinstruiţi care se lăsau conduşi de cei dinul, 
ie pierduseră în admiraţie faţă de ceea ce se cheamă „civi
lizaţie" şi faţă de minunăţiile ştiinţei, literatorii şi filozofiei 
m o d e m e şi, supraapreciind peste măsură deosebirea dintre 
o a m e n i i epocii modeme şi cei din vechime, nutreau convin
gerea că diferenţa era în întregime în favoarea lor; cu ce 
salutară putere paradoxele lui Rousseau au explodat ca nişte 
o b u z e zdruncinînd masa compactă a opiniei unilaterale şi 
loiţînd elementele ei să se recombine într-o formă mai 
idecvată, în care au fost incluse şi componente noi. Nu că opi

niile curente ar fi fost, în ansamblu, mai departe de adevăr 
decît erau cele ale lui Rousseau; dimpotrivă, ele conţineau mai 
mult adevăr şi mult mai puţine erori. Cu toate acestea, în doc-
uina lui Rousseau erau cuprinse şi au fost antrenate o dată cu 
ra în curentul opiniei destul de multe adevăruri de felul celor 
de care opinia populară tocmai avea nevoie; şi ele sînt cele ce 
mi rămas să dăinuie după ce curentul a pierdut din impetuozi-
laie. Virtuţile superioare ale simplităţii vieţii, efectele opre
liştilor şi ipocriziilor unei societăţi artificiale, care îl storc de 
vlagă şi îl demoralizează pe om, sînt idei care, din vremea în 
care a scris Rousseau, nu au mai lipsit niciodată cu totul din 
Npir i te le cultivate; iar în timp ele vor produce efectul cuvenit, 
chiar dacă acum este încă la fel de multă nevoie să fie 
Niisţinute — şi să fie susţinute prin fapte, căci cuvintele, pe 
«ceasta temă, aproape că şi-au sleit forţa. 

în politică, apoi, este aproape un loc comun acela că un 
p a r t i d al ordinii sau stabilităţii şi unul al progresului sau al 
ie formelor sînt deopotrivă elemente necesare pentru o viaţă 
IHilitică sănătoasă; pînă cînd unul sau celălalt îşi va fi lărgit 
m o d u l de gîndire în aşa f e l încît să fie totodată un partid al 

gerea clară şi trăirea profundă a adevărului ci. Dar există un 
caz mult mai des întîlnit decît oricare dintre acCstea două: 
cazul în care doctrinele aflate în conflict nu sînt una adevărată, 
iar cealaltă falsă, ci îşi împart adevărul între ele; şi opinia non-
conformistă este necesară pentru a furniza restul de adevăr, 
adevăr din care doctrina unanim admisă întrupează numai o 
parte. Opiniile populare asupra unor chestiuni în care nu se 
poate decide prin mărturia simţurilor sînt adesea corecte, dar 
ele nu redau decît rareori sau chiar niciodată întregul adevăr. 
Ele reprezintă doar o parte a adevărului; uneori o parte mai 
mare, alteori o parte mai mică, dar exagerată, deformată şi des
prinsă de adevărurile care ar trebui să însoţească şi să limiteze 
aceste opinii. Pe de altă parte, opiniile eretice fac parte în 
genere din acele adevăruri suprimate şi neglijate care rup 
lanţurile ce le încătuşau şi, fie caută reconcilierea cu adevărul 
cuprins în opinia comună, fie îl înfruntă ca pe un adversar, 
pretinzînd cu acelaşi exclusivism că deţin întregul adevăr. 
Cazul din urmă a fost pînă acum cel mai frecvent căci, în sfera 
spiritului uman, unilateralitatea a constituit totdeauna regula, 
în timp ce multilateralitatea doar excepţia. Ca atare, chiar 
atunci cînd are loc o revoluţie în opinii, în timp ce o parte a 
adevărului iese la lumină, o alta cade de obicei în penumbră. 
Chiar progresul, care ar trebui să adauge noi fragmente de 
adevăr, de cele mai multe ori doar înlocuieşte un adevăr parţial 
şi incomplet cu altul, îmbunătăţirea constînd în principal în 
aceea că noul fragment de adevăr este mai necesar, mai bine 
adaptat nevoilor vremii, decît cel pe care îl înlocuieşte. Dat 
fiind acest caracter parţial al opiniilor dominante, chiar atunci 
cînd are un fundament corect, orice opinie care întrupează 
măcar ceva din acea parte a adevărului pe care opinia comună 
o omite trebuie considerată preţioasă, indiferent cîte erori ş ! 

confuzii s-ar împleti cu adevărul ei. Cel ce judecă cumpăta 
lucrurile omeneşti nu va fi contrariat de faptul că aceia care n 
impun să luăm în considerare adevăruri pe care altminteri 
le-am ignora ignoră ei înşişi unele dintre adevărurile pe care 
noi le cunoaştem. El se va gîndi, mai degrabă, că atíta vreme 
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ordinii şi al progresului, ştiind şi deosebind ce anume se 
cuvine a fi păstrat şi ce trebuie înlăturat. Utilitatea fiecăruia 
din aceste moduri de a gîndi se datorează neajunsurilor celui
lalt; dar, în mare măsură, tocmai opoziţia exercitată de celălalt 
este cea care îl menţine pe fiecare în limitele raţiunii şi ale 
judecăţii sănătoase. Cită vreme opiniile favorabile democraţiei 
şi, respectiv, aristocraţiei, proprietăţii şi egalităţii, cooperării 
şi competiţiei, plăcerilor şi abstinenţei, socialităţii şi indivi
dualităţii, libertăţii şi disciplinei, ca şi toate celelalte antago
nisme permanente din viaţa practică nu sînt exprimate cd 
aceeaşi libertate, consolidate şi apărate cu acelaşi talent şi ace
eaşi energie, nu există nici o şansă ca ambele elemente să 
obţină ponderea ce li se cuvine, ci cu siguranţă că un taler al 
balanţei va sta mai sus decît celălalt/Adevărul, în principalele 
sfere practice ale vieţii, este în asemenea măsură o chestiune 
de împăcare a unor lucruri opuse, încît foarte puţini au un 
spirit îndeajuns de larg şi de imparţial pentru a putea realiza o 
îmbinare apropiată de cea corectă, lucrul acesta rămînînd 
atunci să se realizeze printr-un proces dur de confruntare între 
combatanţi ce luptă sub stindarde inamice, în fiecare din 
marile chestiuni deschise, enumerate aici, dacă din cele două 
opinii este una mai îndreptăţită nu numai să beneficieze de 
toleranţă, dar şi să fie încurajată şi sprijinită, aceea este tocmai 
cea care se întîmplă să fie, în acel loc şi moment anume, în 
minoritate. Aceasta este opinia care, la momentul respectiv, 
reprezintă interesele neglijate, acea latură a omului aflată în 
pericol de a obţine mai puţin decît i se cuvine. Suit conştient 
că, în Anglia, nu există intoleranţă în ceea ce priveşte dife
renţele de opinie asupra celor mai multe din aceste chestiuni. 
Ele sînt invocate aici pentru a arăta, prin exemple numeroase 
şi cunoscute de toată lumea, caracterul universal al faptului că 
numai printr-o diversitate de opinii se menţine, în starea 
actuală a intelectului uman, şansa unui fair-play pentru toat 
laturile adevămlui. Acolo unde se găsesc persoane care fac 
excepţie de la aparenta unanimitate a oamenilor asupra unui 
subiect, chiar dacă oamenii au dreptate, este totdeauna pro-
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babil că disidenţii au de spus ceva care să merite să fie ascultat 
.1 că adevărul va avea ceva de pierdut prin înăbuşirea opiniilor 
lor. 

„Dar anumite principii unanim admise", s-ar putea obiecta, 
„mai ales dintre cele privitoare la chestiunile cele mai înalte şi 
de importanţă vitală, sînt mai mult decît nişte semiadevăruri. 
Moralitatea creştină, bunăoară, constituie întregul adevăr în 
ceea ce priveşte domeniul respectiv, şi, dacă cineva propo-
văduieşte o moralitate diferită de aceasta, greşeşte în între
gime". Cum acesta este, dintre toate cazurile, cel mai important 
în practică, nimic nu poate fi mai potrivit pentru a supune la 
probă dictonul general. Dar înainte de a ne pronunţa asupra a 
ceea ce este sau nu este moralitatea creştină, ar fi de dorit să 
liotărîm ce se înţelege prin moralitate creştină. Dacă ea este 
identificată cu moralitatea cuprinsă în Noul Testament, mă 
îndoiesc că cineva care a luat cunoştinţă de ea din chiar această 
carte ar putea presupune că ea a fost proclamată sau concepută 
ca o doctrină completă asupra moralei. Evanghelia face tot
deauna referire la o moralitate preexistentă, limitîndu-se, în pre
ceptele sale, la cazurile particulare în care moralitatea trebuie 
corectată sau înlocuită de o alta, mai elevată şi mai cuprinză
toare; în plus, ea vorbeşte în termeni foarte generali, adesea 
imposibil de interpretat literal şi are mai curînd caracterul 
emoţionant al poeziei sau al elocinţei decît precizia unei legi
ferări. Din ea nu s-a putut niciodată deduce o doctrină etică fără 
a o întregi cu elemente din Vechiul Testament, adică dintr-un 
sistem într-adevăr solid elaborat, care însă este sub multe 
aspecte barbar şi a fost destinat exclusiv unui popor barbar. 
Sfîntul Pavel, inamic declarat al acestui mod iudaic de a inter
preta doctrina şi de a completa învăţătura Dascălului său, pre
supune şi el o moralitate preexistentă, şi anume aceea a grecilor 
şi romanilor; iar sfatul adresat de el creştinilor este în mare 
măsură un mijloc de adaptare la aceasta, mergînd chiar pînă la 
o aparentă aprobare a sclaviei. Ceea ce se numeşte moralitate 
creştină, dar ar trebui să se numească mai curînd moralitate teo
logică, nu a fost opera lui Cristos sau a apostolilor, ci are o ori-
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gine mult mai tîrzie, fiind edificat treptat de către biserica 
catolică în primele cinci secole; iar modernii şi protestanţii, fără 
să fi adoptat tacit această morală, au modificat-o mult mai puţin 
decît ne-am fi putut aştepta. într-adevăr, ei s-au mulţumit 
îndeobşte să înlăture adăugirile făcute la ea în Evul Mediu, fie
care cult puruhd în locul lui noi adăugiri, potrivite cu propriul 
specific şi propriile înclinaţii. Că omenirea datorează enorm 
acestei moralităţi şi primilor ei propovăduitori este un lucru pe 
care eu nu-1 voi nega niciodată; în schimb, nu voi pregeta să 
afirm că ea este, în multe puncte importante, incompletă şi uni
laterală şi că dacă anumite idei şi sentimente nesancţionate de 
ea nu ar fi contribuit la formarea modului de viaţă şi a firii euro
peanului, starea oamenilor ar fi fost mai rea decît este în pre
zent. Aşa-numita moralitate creştină are toate trăsăturile 
caracteristice unei reacţii — ea este, în mare parte, un protest 
împotriva păgînităţii. Idealul său este mai curînd negativ decît 
pozitiv; mai curînd pasiv decît activ; este Inocenţa, mai curînd 
decît Nobleţea; Abţinerea de la Rău, mai curînd decît Făptuirea 
energică a Binelui; în preceptele sale (aşa cum bine s-a spus) 
„să nu faci" predomină peste măsură în dauna lui „să faci". în 
oroarea sa faţă de senzualitate, ea şi-a făcut un idol din asce
tism, idol care s-a degradat treptat, devenind unul al legalităţii. 
Ea propune speranţa de a ajunge în rai şi frica de iad drept 
mobiluri exprese şi potrivite pentru o viaţă virtuoasă; rămînînd, 
prin aceasta, mult în urma celor mai străluciţi gînditori antici şi 
făcîhd tot ce-i stă în puteri pentru a conferi moralităţii umane 
un caracter esenţialmente egoist, prin aceea că desparte senti
mentul datoriei din fiecare om de interesele semenilor săi, cu 
excepţia cazului în care acestuia i se oferă anumite motive 
egoiste de a-i consulta. Ea este în esenţă o doctrină a supunerii 
pasive; ea cere oamenilor să se supună oricărei autorităţi deja 
constituite; specificînd, ce-i drept, că autoritatea nu trebuie 
ascultată cînd porunceşte un lucru interzis de religie, dar cerînd 
credinciosului să nu-i opună rezistenţă şi cu atît mai puţin să nu 
se revolte împotriva ei, indiferent ce rău ne-ar aduce. Şi în timp 
ce, în cadrul moralităţii celor mai bune naţiuni păguie, datoria 
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faţă de stat ocupă chiar un loc exagerat de mare, în dauna 
libertăţii îndreptăţite a individului, în etica pur creştină acest 
mare sector al datoriei abia dacă poate fi observat sau recu
noscut, în Coran, şi nu în Noul Testament, găsim preceptul că 
„Un cîrmuitor care numeşte pe cineva într-o funcţie, atunci cînd 
in ţinuturile sale există un altul, mai bine pregătit pentru 
aceasta, păcătuieşte împotriva lui Dumnezeu şi a stamlui". 
Puţina recunoaştere pe care o dobîndeşte totuşi în cadrul mora
lităţii modeme ideea de obligaţie faţă de societate se trage din 
i/.voare greceşti şi romane, nu din izvoare creştine; după cum, 
chiar şi în moralitatea vieţii personale, tot ce există în materie 
de generozitate, nobleţe, demnitate personală, şi chiar de simţ al 
onoarei provine din partea pur omenească, nu din cea reli
gioasă, a educaţiei noastre, şi nu s-ar fi putut niciodată dezvolta 
plecînd de la o normă etică în care singura virtute recunoscută 
deschis este supunerea. 

Departe de mine gîndul de a pretinde că aceste defecte sînt în 
mod necesar inerente eticii creştine, indiferent cum ar putea fi 
concepută ea, sau că multe cerinţe ale unei doctrine morale 
complete, pe care ea nu le conţine, nu ar putea fi împăcate cu ea. 
Şi mai departe de mine este gîndul de a insinua acest lucru în 
ceea ce priveşte doctrinele şi preceptele lui Cristos însuşi. Cred 
că nu avem nici o altă dovadă privind sensul pe care trebuiau să-1 
aibă spusele lui Cristos, conform intenţiilor originare, în afară 
de înseşi aceste spuse; că ele nu sînt de neîmpăcat cu nimic din 
ceea ce ne impune o moralitate cuprinzătoare; că tot ce este mai 
bun în etică poate fi făcut să încapă în ele, fără a forţa limbajul 
lor mai mult decît au făcut-o toţi cei care au încercat să deducă 
din ele vreun sistem practic de conduită. Dar nu este nimic 
contradictoriu în a crede, o dată cu toate acestea, că ele conţin, 
şi că au fost menite să conţină, numai o parte din adevăr; că 
multe componente esenţiale ale celei mai înalte moralităţi nu au 
fost oferite, şi nici nu a existat intenţia să fie oferite, în spusele 
ce ni s-au transmis ale întemeietorului creştinismului, ele fiind 
complet ignorate în sistemul etic edificat pe baza cuvintelor lui 
Cristos de către Biserica Creştină. Şi, aşa stînd lucrurile, cred că 
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este o mare greşeală a persista în încercarea de a găsi în doctrina 
creştină acel cod complet pentru îndrumarea noastră pe care 
autorul său intenţiona să-1 statornicească şi să-1 transpună în 
viaţă, oferindu-1 însă numai parţial. Cred, de asemenea, că 
această teorie îngustă tinde să devină în practică un mare rău, 
sărăcind mult conţinutul educaţiei şi instruirii morale pe care atît 
de multe persoane bine intenţionate se străduiesc acum să le pro
moveze. Mă tem foarte mult că prin încercarea de a forma spi
ritul şi simţămintele exclusiv pe un calapod religios şi prin 
înlăturarea acelor norme laice (cum le putem numi în lipsa unui 
termen mai bun) care pînă acum coexistau cu etica religioasă şi 
o completau, absorbind ceva din spiritul ei şi insuflîndu-i ceva 
din spiritul lor, rezultatul va fi, şi este deja, un tip uman josnic, 
abject, servil, care, supunmdu-se de bine de rău faţă de ceea ce 
el socoate a fi Voinţa Supremă, este incapabil de a se ridica la 
ideea Binelui Suprem sau de a o îmbrăţişa. Cred că şi alte etici 
decît cele ce se pot edifica plecînd exclusiv de la izvoarele 
creştine trebuie să existe alături de etica creştină pentru a putea 
produce regenerarea morală a omenirii; şi că sistemul creştin nu 
face excepţie de la regula care spune că, atunci cînd starea în 
care se află spiritul uman nu este una de perfecţiune, interesele 
adevărului cer o diversitate de opinii. Nu este necesar ca, înce-
tînd să ignore adevărurile morale necuprinse în creştinism, 
oamenii să ajungă să ignore pe vreunul din cele cuprinse în el. 
Asemenea prejudecată sau scăpare din vedere, atunci cînd apare, 
este fără doar şi poate un rău; un rău însă de care nu putem spera 
să fim totdeauna scutiţi şi pe care trebuie să-1 privim ca pe un 
preţ plătit pentru un bine de valoare inestimabilă.(împotriva 
pretenţiei exclusive emise de o parte din adevăr, de â constitui 
întregul adevăr, se cuvine şi trebuie să protestăm; şi dacă, prin 
reacţie la această pretenţie, protestatarii ar deveni, la rîndul lor, 
nedrepţi, această unilateralitate, la fel ca şi cealaltă, ar trebui să 
fie deplînsă, dar toleratăj Dacă creştinii vor să-i înveţe pe necre
dincioşi să fie drepţi faţă de creştinism, ei înşişi trebuie să fie 
drepţi faţă de lipsa de credinţă. Nu ar sluji în nici un fel 
adevărului dacă am închide ochii faţă de faptul, cunoscut tuturor 
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celor cît de cît familiarizaţi cu istoria literară, că o mare parte din 
cea mai nobilă şi mai valoroasă învăţătură morală a fost opera 
nu numai a unor gurditori ce n-au cunoscut credinţa creştină, dar 
şi a unora ce o cunoşteau, dar o respingeau. 

Eu nu pretind că folosirea cea mai neîngrădită a libertăţii 
de a exprima toate opiniile posibile va pune capăt tuturor 
relelor izvorîte din sectarismul religios sau filozofic. Orice 
adevăr de care oamenii mărginiţi sînt profund convinşi va fi, 
cu siguranţă, afirmat, răspîndit şi chiar aplicat în multe feluri 
în acţiunile lor, ca şi cum n-ar exista pe lume nici un alt adevăr 
sau în nici un caz unul care să poată limita sau amenda pe cel 
dinţii. Eu recunosc că tendinţa tuturor opiniilor de a deveni 
opinii sectare nu se vindecă nici prin cea mai liberă dezbatere, 
ci adesea este chiar întărită şi exacerbată prin dezbateri, adevă
rul care ar fi trebuit să fie sesizat, dar nu a fost, fiind respins cu 
atît mai violent cu cît este proclamat de persoane considerate 
a fi oponenţi. Dar nu asupra partizanilor înfocaţi, ci asupra 
spectatorilor mai calmi şi mai dezinteresaţi se exercită influ
enţa salutară a acestui conflict de vederii Căci răul cel mai 
mare rezidă nu în conflictul violent dintre diferitele părţi ale 
adevărului, ci în suprimarea pe tăcute a jumătate din adevăr, 
atunci cînd lumea este obligată să asculte ambele părţi rămîne 
totdeauna o speranţă; dar cînd este ascultată doar una din părţi, 
greşeala se permanentizează, devenind prejudecată, adevărul 
însuşi încetînd de a mai avea efectele unui adevăr şi devenind, 
prin exagerare, un neadevăr.,! Şi cum puţine facultăţi mentale 
sînt mai rare decît acea facultate critică de a păstra o dreaptă 
cumpănire între două laturi ale unui lucru, dintre care numai 
una este reprezentată de apărător, adevărul nu are şansa de a se 
impune decît în măsura în care fiecare parte a sa, fiecare părere 
care întruchipează vreun fragment de adevăr, nu numai că îşi 
găseşte apărător, dar este şi apărată în aşa fel încît să i se dea 
ascultare. 

Am recunoscut aşadar că, pentru starea mentală bună a 
oamenilor (de care depinde buna-stare a lor sub toate celelalte 
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aspecte) este necesară libertatea de opinie şi libertatea ex
primării opiniilor, în virtutea a patru motive pe care acum le 
vom recapitula pe scurt. 

în primul rînd, dacă o opinie este înăbuşită, rămîne posibil 
ca, pe cît putem noi şti cu siguranţă, acea opinie să fie 
adevărată. A nega acest lucm înseamnă a presupune că noi 
înşine sîntem infailibili. 

în al doilea rînd, chiar dacă opinia înăbuşită ar fi greşită, 
ea poate să conţină, şi foarte adesea conţine, un dram de 
adevăr; şi cum opinia generală sau dominantă într-o anumită 
chestiune reprezintă numai rareori sau chiar niciodată întregul 
adevăr, numai prin confruntarea opiniilor opuse putem avea 
şansa de a ajunge la restul adevărului. 

în al treilea rînd, chiar dacă opinia unanim admisă ar fi nu 
doar adevărată, ci ar cuprinde întregul adevăr, dacă nu se per
mite ca ea să fie contestată cu toată vigoarea şi seriozitatea, cei 
mai mulţi dintre aceia care o acceptă o vor împărtăşi în felul în 
care sînt împărtăşite prejudecăţile, cu prea puţină înţelegere ji 
sensibilitate pentru temeiurile ei raţionale. Şi nu numai atît. In 
al patrulea rînd, există chiar pericolul ca însuşi înţelesul doc
trinei să se piardă ori să fie sărăcit, în care caz ea nu ar mai 

11 putea să-şi exercite efectul vital asupra caracterului şi com
portării oamenilor, devenind o simplă declaraţie formală, inca
pabilă de a aduce vreun folos, dar ocupînd totuşi un loc în 
cîmpul ideilor, şi împiedicînd formarea unor convingeri ade
vărate şi sincere pe baza raţiunii sau a experienţei personale. 

înainte de a încheia cu subiectul libertăţii de opinie este 
potrivit să ne oprim o clipă la părerea celor ce susţin că expri
marea liberă a tuturor opiniilor trebuie permisă, însă doar cu 
condiţia ca modul de a le exprima să fie moderat şi să nu 
depăşească limitele unei discuţii corecte. S-ar putea spune multe 
privitor la imposibihtatea de a fixa locul exact în care ar trebui 
trasate presupusele limite; căci dacă testul în legătură cu aceasta 
ar fi ofensa adusă celor ale căror opinii sînt atacate, eu cred că 
experienţa stă mărturie pentru faptul că ofensa apare ori de cîte 
ori atacul este răspicat şi puternic, şi că fiecare oponent care îi 
încolţeşte în mod viguros şi căruia lor le este greu să-i răspundă 
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lc va apărea, mai ales dacă are o atimdine hotărîtă ui chestiunea 
respectivă, drept un oponent necumpătat Dar toate acestea, deşi 
sînt consideraţii importante din punct de vedere practic, se 
contopesc într-o obiecţie fundamentală. Neîndoielnic că maniera 
de afirmare a unei opinii, chiar şi a unei opinii corecte, poate fi 
extrem de defectuoasă, meritînd, pe bună dreptate, să fie deza
probată cu toată asprimea. Dar principalele incorectitudini de 
acest fel sînt de aşa natură încît este de obicei imposibil, dacă 
cineva nu se dă singur de gol în mod accidental, să fie învederate 
ca atare. Cele mai grave dintre ele sînt argumentarea sofistică, 
suprimarea unor fapte sau argumente, prezentarea neveridică a 
elementelor cazului respectiv sau a opiniei opuse. Dar toate 
acestea, chiar produse într-o formă extremă, se practică perma
nent cu absolută bună credinţă, de către persoane care nu sînt 
considerate, şi sub multe aspecte nici n-ar merita să fie conside-
inte, ignorante sau incompetente, astfel că este rareori posibil ca, 
pc temeiuri potrivite, prezentarea neveridică să fie în mod 
conştient taxată drept moral culpabilă; şi încă şi mai puţin şi-ar 
I uitea îngădui legea să se amestece cînd e în joc problema inco-
lectimdinii în controverse. Cît priveşte ceea ce îndeobşte este 
i uimit discuţie necumpătată, adică invectiva, sarcasmul, mali
ţiozitatea şi celelalte lucruri similare, denunţarea acestor arme 
ar merita mai multă simpatie din partea noastră dacă s-ar pro
pune vreodată ca ele să fie interzise în mod egal ambelor părţi. 
I ia este însă revendicată numai ca mijloc de a îngrădi folosirea 
lor împotriva opiniei dominante; împotriva celei care nu este 
dominantă, nu numai că ele pot fi folosite fără a stîmi dezapro
barea generală, dar este probabil că vor aduce celui ce le folo
seşte laude pentru zelul său cinstit şi indignarea sa îndreptăţită. 
Şj totuşi, daunele ce le poate aduce folosirea lor sînt dintre cele 
mai mari în cazul cînd sînt folosite împotriva celor care, compa-
utiv, sînt lipsiţi de apărare; iar eventualul cîştig nemeritat pe 
Oare l-ar obţine o opinie prin acest mod de afirmare a ei poate să 
apară aproape numai în cazul opiniilor general admise. Cea mai 
gravă incorectitudine de acest fel care se poate comite într-o 
polemică este stigmatizarea celor ce susţin opinia contrară ca 
fiind răi şi imorali. La calomnii de acest fel sînt deosebit de 
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Am vorbit pînă aici de motivele care fac imperios necesară 
libertatea fiinţei umane de a-şi forma opinii şi de a le exprima 
fără nici o rezervă, precum şi de urmările păgubitoare pentru 
natura intelectuală, iar prin aceasta şi pentru cea morală a 
omului, atunci cînd această libertate nu este acordată sau măcar 
afirmată în ciuda tuturor interdicţiilor. Să cercetăm acum dacă 
nu cumva aceleaşi motive impun ca oamenii să aibă şi liber
tatea de a acţiona conform cu opiniile lor, de a le transpune în 
viaţă fără nici o oprelişte, fie ea fizică sau morală, din partea 
semenilor lor, atîta timp cît o fac doar pe propriul lor risc. 
Această ultimă clauză este, bineînţeles, indispensabilă. Nimeni 
nu pretinde că acţiunile ar trebui să fie la fel de neîngrădite ca 
şi opiniile. Dimpotrivă, chiar şi opiniile îşi pierd imunitatea 
atunci cînd împrejurările în care sînt exprimate sînt de aşa 
natură încît fac din exprimarea lor o instigare efectivă la comi
terea unor fapte reprobabile. Opinia că negustorii de grîne sînt 
cei care îi înfometează pe săraci sau că proprietatea privată 
este un furt se cuvine să nu fie stingherită atunci cînd circulă 
doar prin presă, însă ea poate atrage după sine, pe drept cuvînt, 
o pedeapsă atunci cînd este exprimată oral în faţa unei mulţimi 
întărîtate adunate în jurul casei unui negustor de grihe sau cînd 
ea este înscrisă pe o pancartă agitată în văzul aceleiaşi 
mulţimi. Faptele, de orice fel, care, fără nici o îndreptăţire, 
aduc prejudicii altora, pot f i — ş i în cele mai importante cazuri 
acest lucra este absolut necesar — ţinute sub control prin 
dezaprobare, iar la nevoie chiar prin intervenţia activă a o ame-

expuşi cei care susţin o opinie nepopulară, deoarece ei sînt în 
general puţini şi lipsiţi de influenţă, nimeni altcineva decît ei 
înşişi nefiind prea interesat să li se facă dreptate; prin însăşi 
natura situaţiei, această armă nu este accesibilă celor care atacă o 
opinie dominantă; ei nu o pot folosi în condiţii de siguranţ' 
pentru ei înşişi, iar dacă totuşi ar putea s-o folosească, n-ar avea 
de suferit, prin recul, decît propria lor cauză. în genere, opiniile 
contrare celor larg admise pot obţine oarecare audienţă num ' 
printr-o moderaţie de limbaj bine chibzuită şi prin evitarea aten 
a oricărei ofense inutile, atitudine de la care ei cu greu s-ar putea 
abate cît de cît fără a pierde teren, în timp ce virulenţa exagerată 
folosită în apărarea opiniei dominante descurajează într-adevăr 
profesarea opiniilor contrare şi dăunează credibilităţii celor cai 
o fac. Aşadar, în interesul adevărului şi al dreptăţii, este mult m 
important să fie îngrădită această folosire a limbajului violen 
decît cealaltă; şi, bunăoară, dacă ar fi necesar să alegem, nevoia 
de a descuraj a atacurile necumpănite împotriva lipsei de credin 
ar fi mult mai mare decît aceea de a descuraja atacurile de aces 
fel împotriva religiei. E limpede totuşi că nu este de resortul legii 
şi al autorităţilor să îngrădească nici una din ele, în timp c 
opinia publică ar trebui ca, îh fiecare situaţie particulară, să-
hotărască verdictul pe baza împrejurărilor specifice cazului 
înfierihd pe toţi aceia care, indiferent de partea căruia din argu 
mente s-ar situa, manifestă, prin felul lor de a argumenta, lips 
de sinceritate, infamie, ipocrizie ori intoleranţă, fără însă 
deduce aceste defecte din poziţia adoptată de eel în cauză, chi 
dacă aceasta este poziţia opusă celei împărtăşite de cel ca 
judecă; şi acordînd respectul cuvenit fiecărui om care, indife 
ce opinie ar susţine, are calmul şi onestitatea de a se pronunţ 
corect în privinţa oponenţilor săi şi părerilor lor, fără a exager 
cu nimic în defavoarea lor, fără a ascunde nimic din ceea ce ple 
dează ori s-ar putea presupune că pledează în favoarea lor. 
Aceasta este adevărata moralitate a dezbaterii publice, şi dacă e 
este adesea încălcată, îmi place totuşi să cred că există mul 
polemişti care o respectă în mare măsură şi chiar mai mulţi car 
aspiră conştient la ea. 
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nilor, Libertăţii individului trebuie să i se pună aici o limită; 
el nu trebuie lăsat să pricinuiască rău celorlalţi. (Dar dacă el 
nu-şi îngăduie să-i stingherească pe alţii în treburile lor şi nu 
face decît să acţioneze conform propriilor înclinaţii şi păreri 
în chestiunile care îl privesc doar pe el, atonei aceleaşi 
temeiuri care arată că este necesară libertatea opiniilor arată şi 
că trebuie să se permită individului să-şi transpună nestingherit 
opiniile în practică pe propriul său risc.) Că oamenii nu sînt 
infailibili, că adevărurile lor sînt, în cea mai mare parte, doar 
jumătăţi de adevăr, că unitatea de opinii nu este de dorit — în 
afara cazului în care rezultă din cea mai neîngrădită şi mai 
deplină comparare a opiniilor opuse —, iar diversitatea nu este 
ceva rău, ci este un bine, pînă cînd oamenii vor fi capabili, 
într-o măsură mult mai mare decît sînt azi, să recunoască toate 
laturile adevărului, toate acestea sînt principii aplicabile în 
aceeaşi măsură felului în care acţionează oamenii, ca şi opi
niilor lor. După cum este util să existe opinii diferite cîtă 
vreme oamenii sînt imperfecţi, este necesar să existe şi expe
rienţe diferite privitoare la modul de a trăi; să se lase libertate 
deplină de manifestare diferitelor caractere omeneşti, cîtă 
vreme aceasta nu prejudiciază pe alţii; iar virtuţile diferitelor 
moduri de a trăi trebuie dovedite practic ori de cîte ori cineva 
găseşte potrivit să le încerce. Pe scurt, este de dorit ca în ches
tiunile care nu privesc în primul rînd pe alţii individualitatea să 
se poată afirma. Acolo unde nu caracterul propriu al indivi
dului, ci tradiţiile şi obiceiurile altor oameni sînt cele care 
călăuzesc comportarea, lipseşte unul dintre principalele ingre
diente ale fericirii umane, şi anume chiar ingredientul de 
căpetenie al progresului individual şi social. 

în susţinerea acestui principiu, cea mai mare dificultate 
care trebuie îrrfruntată nu stă în alegerea mijloacelor pentru 
atingerea unui scop recunoscut, ci în indiferenţa oamenilor, în 
genere, faţă de însuşi scopul în cauză. Dacă oamenii s-ar 
pătrunde de ideea câllibera dezvoltare a individualităţii este 
unul dintre primele lucruri esentiale pentru buna-starej'fcă ea 
este nu numai un element la fel de important ca tot ceea ce se 
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leagă de noţiunile de civilizaţie, educaţie sau cultură, ci este 
chiar parte indispensabilă şi condiţie a tuturor acestora, atunci 
n-ar maiexistajn^Lunpericolca Ubertateajă fie^ubapreciată, 
iar trasarea.gramţelorJntreea şicontroM social n-ar mai ridica 
nici o dificultate deosebită. Răul vine însă din faptul că spon-
laneitatea individuală abia dacă este recunoscută de gîndirea 
comună ca avînd o valoare în sine sau ca un lucru ce s-ar 
cuveni ca atare să fie preţuit. Cei mai mulţi, fiind mulţumiţi^ 
de modul actual de a fi al omenirii (căci tocmai ei sînt cei care 
o fac să fie astfel), nu pot înţelege de ce acel mod nu ar fi la fel 
de bun pentru toată lumea; mai mult, în idealul majorităţii 
reformatorilor societăţii şi ai moralei spontaneitatea nu ocupă 
nici un loc, fiind privită mai curînd cu neîncredere, ca o 
piedică, aducătoare de necazuri şi, eventual, împotriviri în 
calea acceptării unanime a ceea ce aceşti reformatori consideră 
ei înşişi a fi binele suprem al omenirii. Puţini oameni, din afara 
(iermaniei, înţeleg măcar sensul unei doctrine din care Wil-
helm von Humboldt, eminentul savant şi, nu mai puţin, politi
cian, a alcătuit substanţa unui tratat — doctrina conform căreia 
„ţelul omului, ceea ce îi este prescris de porunca eternă, ne-
slrămutată a raţiunii şi nu sugerat de dorinţe vagi şi trecătoare, 
este dezvoltarea cea mai înaltă şi mai armonioasă a puterilor 
sale către un întreg complet şi coerent"; că, prin urmare, 
obiectul „către care fiecare fiinţă omenească trebuie să-şi 
îndrepte neîncetat eforturile şi pe care trebuie să-1 aibă per
manent în vedere mai ales cei ce intenţionează să-i influenţeze 
pe semenii lor este individualitatea forţei şi a dezvoltării"; şi 
că, pentru aceasta, există două cerinţe, .libertatea şi varietatea 
situaţiilor"; şi că din reunirea acestora iau naştere „vigoarea 
individuală şi diversitatea multiplă" care laolaltă alcătuiesc 
„originalitatea"1. 

Cu toate acestea, oricît de puţin ar fi oamenii obişnuiţi cu o 
doctrină ca aceea a baronului von Humboldt şi oricît de'sur-

1 Sfera şi îndatoririle cîrmuirii, din originalul german al baronului Wil-
helm von Humboldt, p. 11-13. 



76 DESPRE LIBERTATE 

prinzător li s-ar părea că se atribuie individualităţii o valoare 
atit de mare, trebuie totuşi să ne gîndrm că s-ar putea ca întreaga 
chestiune să fie doar una de grad. Nimeni nu consideră că cea 
mai bună comportare ar fi cea în care oamenii n-ar face nimic 
altceva decît să se imite unii pe alţii. Nimeni n-ar susţine că 
oamenii nu trebuie să-şi pună deloc amprenta judecăţii proprii 
şi a caracterului lor individual asupra felului de a trăi sau al 
comportării lor în chestiunile care îi privesc. Pe de altă parte, ari 
fi absurd să pretinzi ca oamenii să trăiască ca şi cum înaintea 
venirii lor pe lume nimeni n-ar fi ştiut nimic; ca şi cum pînă 
acum experienţa nu ar fi făcut nimic pentru a arăta că un fel 
de a trăi sau de a se comporta este preferabil altuia. Nimeni nu I 
neagă că oamenii trebuie să fie învăţaţi şi pregătiţi în tinereţe 
în aşa fel încît să poată cunoaşte şi beneficia de rezultatele bine 
stabilite ale experienţei umane. Este însă privilegiul şi condiţia | 
specifică fiinţei umane ca, o dată ajunsă la maturitatea facul- ? 
taţilor sale, să folosească şi să interpreteze experienţa în felul j 
său propriu. Este la latitudinea ei să găsească acea parte al 
experienţei acumulate care este aplicabilă în mod adecvat! 
împrejurărilor şi propriului său caracter. Tradiţiile şi obiceiu-j 
rile altor oameni sînt, într-o anumită măsură, dovada a ceea ce j 
experienţa i-a învăţat pe ei; o dovadă prezumtivă, care, cal 
atare, trebuie privită cu respect: dar, în primul rind, experienţa I 
lor poate să fie prea restrinsă; sau poate că ei nu au interpretat-o 
corect. în al doilea rind, interpretarea dată de ei experienţei 
poate fi corectă, dar nepotrivită pentru cel în cauză. ObiceiuJ 
rile sînt destinate unor împrejurări obişnuite şi unor caractere] 
obişnuite; îhttopceuTmrejurările sau caracterul celui în cauzal 
pot să fie neobişnuite. In al treilea rind, chiar dacă obiceiurile! 
ar fi obiceiuri bune şi totodată potrivite lui, totuşi simpla! 
confonnare faţă de obiceiuri, pentru că sînt obiceiuri, nu educai 
şi nici nu dezvoltă la el vreuna din calităţile care constituie! 
zestrea caracteristică unei fiinţe umanef Facultăţile specifice] 
omului — percepţie, judecată, puterea de discernămînt, acti-i 

/ vitatea mentală şi chiar preferinţele morale — se exersează 
numai prin actul alegerii. !,Or, cel care face totul pentru că a ş a 
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c obiceiul nu face nici o alegere. El nu cîştigă deloc experienţă 
ui a discerne sau a dori ce este mai bun.\Facultăţile mintale şi 
morale, întocmai ca şi forţa muşchiulară, se dezvoltă numai 
dacă sînt folositei Or, facultăţile unui om nu sînt deloc exersate 
"lunci cînd el face un lucm numai pentm că şi alţii fac la fel, 
cum nu sînt nici atunci cînd crede un lucm numai pentru că şi 
alţii cred la fel. Dacă temeiurile unei opinii nu sînt concludente 
tu faţa propriei puteri de judecată a unei persoane, atunci prin 
adoptarea respectivei opinii puterea sa de judecată nu va fi 
revigorată, ci probabil slăbită; iar dacă motivele ce o împing la 
un anumit act nu sînt în acord cu propriile sale sentimente şi cu 
propriul său caracter (presupunînd că sentimentele sau drep
turile altora nu sînt afectate), atunci sentimentele sale vor 
ilcvcni prin aceasta mai inerte şi mai amorţite, în loc să devină 
Bai active şi mai energice. 

Cel care lasă ca lumea sau partea sa de lume să aleagă 
pentru el planurile sale în viaţă nu are nevoie de nici o altă 
(acuitate decît cea proprie maimuţelor, imitaţia. Cei care însă 
tiji alege singur planurile foloseşte toate facultăţile sale. El tre
buie să-şi folosească spiritul de observaţie pentru a vedea, 
i abonamentul şi judecata pentm a prevedea, capacitatea de 
acţiune pentru a aduna materialul necesar deciziei, dis
ec mămîntul pentm a lua hotărîri, iar o dată ce s-a hotărît, fer
mitatea şi autocontrolul pentm a-şi respecta hotărîrea luată. El 
fiice apel la aceste calităţi şi le exersează exact în măsura în 
care conduita sa este determinată de propria judecată şi de pro-
I II ii le simţăminte. Este posibil ca şi fără toate acestea el să fie 
cili auzit pe o cale dreaptă şi să fie ferit de cea dăunătoare. Dar 
tn acest caz, în comparaţie cu celălalt, care va fi valoarea sa 
cn fiinţă umană? Este într-adevăr important nu numai ce fac 
oamenii, ci şi ce fel de oameni sînt cei care fac acele lucruri. 
Dintre operele omului a căror perfecţionare şi înfrumuseţare 
constituie o bună folosire a vieţii umane, prima, ca importanţă, 
«te, cu siguranţă, omul însuşi. Presupunînd că s-ar putea ca 
Urinele să fie cultivate, casele să fie construite, bătăliile să fie 
purtate, cauzele să fie judecate, ba chiar bisericile să fie ridi-
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cate şi rugăciunile să fie spuse de nişte maşini — de automat 
cu înfăţişare omenească — a r fi o pierdere considerabilă s 
schimbi pe aceste automate pînă şi bărbaţii şi femeile car 
populează acum părţile mai puţin civilizate ale lumii, deşi, c 
siguranţă, ei nu sînt decît specimene precare a ceea ce natur 
poate să producă şi va şi produce! Natura umană nu este o 
maşină care să fie construită după un model şi pusă să facf 
exact lucrul care i-a fost prescris, ci un arbore ce trebuie să 
crească şi să se dezvolte sub toate aspectele, conform tendinţi 
forţelor lăuntrice care'fac din el un lucru v i u | 

Se va admite probabil că este de dorit ca oamenii să-şi exerl 
seze intelectul şi că o urmare inteligentă a obiceiurilor, iar 
uneori chiar şi o abatere inteligentă de la ele, este mai bunf 
decît o adeziune mecanică simplă şi oarbă faţă de ele. într-o] 
anumită măsură se admite că felul cum gîndim trebuie să 
fie felul nostru propriu; dar nu există şi o disponibilităţi 
asemănătoare pentru a admite că dorinţele şi impulsurile tre
buie, şi ele, să fie ale noastre proprii; şi nici că a poseda impulj 
suri proprii, puternice, este orice altceva, numai un pericol şlj 
o capcană nu. Şi totuşi, dorinţele şi impulsurile fac parte dintr-i 
fiinţă umană desăvîrşită întocmai ca şi credinţele şi reţinerile;] 
iar impulsurile puternice sînt periculoase numai cînd nu sînlj 
menţinute într-un echilibm potrivit, cînd un grup de ţeluri şlj 
înclinaţii se dezvoltă puternic, în timp ce altele, care ar trebui] 
să coexiste cu ele, rârnîn slabe şi inactive. Nu pentm că doririi-
ţele oamenilor sînt puternice acţionează ei în mod greşit, cfl 
pentm că nu au destulă conştiinţă. Nu există nici o legătari| 
naturală între existenţa unor impulsuri puternice şi lipsa dq 
conştiinţă. Legămra naturală este cea opusă. A spune că dorin 
ţele şi simţămintele cuiva sînt mai puternice şi mai variatd 
decît ale altcuiva nu înseamnă decît a spune că cel dintîi ard 
mai mult material caracteristic naturii umane şi, ca atare, esta 
capabil, poate, de a face mai mult rău, dar, cu siguranţă, şi de si 
face mai mult bine. „Impulsuri puternice" nu constituie decît ud 
alt nume pentru energie. Energia poate fi folosită şi în scopuri 
rele, dar o fire energică poate face totdeauna mai mult binej 
decît una indolentă şi apatică. Cei care au cele mai puternic^ 
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N i i n ţ ă m i n t e naturale sînt totdeauna cei la care se pot obţine 
c e l e mai puternice simţăminte cultivate. Aceleaşi puternice 
disponibilităţi care fac vii şi energice impulsurile personale 
sînt şi izvorul din care iau naştere cea mai pătimaşă dragoste 
uspirînd către virtute şi cel mai strict autocontrol. Tocmai prin 
cultivarea acestor calităţi societatea îşi îndeplineşte îndatori-
i i l c şi, totodată, îşi apără interesele, iar nu respingînd acel 
m a t e r i a l din care sînt croiţi eroii, pentru că nu ştie cum să-i 
producă. Despre un om ale căiui dorinţe şi impulsuri suit cu v 
adevărat ale sale, fiind o expresie a propriei sale firi, aşa cum 
I dezvoltat-o şi modificat-o propria sa cultură, se spune că are | 
c a r a c t e r Un om ale cămi dorinţe şi impulsuri nu îi aparţin lui 
însuşi nu are caracter, aşa cum nu are caracter un motor cu 
Iburi. Iar dacă, pe lîngă faptul că impulsurile respective îi 
aparţ in lui însuşi, ele sînt şi puternice şi aflate sub cîrmuirea 
une i voinţe puternice, atunci el are un caracter puternic. Ori
c i n e crede că individuahtatea dorinţelor şi a impulsurilor n-ar 
u r b u i încurajată să se manifeste trebuie să susţină că socie-
lulea nu are nevoie de firi puternice, că nu are de cîştigat dacă 
mulţ i din membrii ei au caracter şi că o medie generală înaltă 
I energiei nu este de dorit. . 

în anumite stadii timpurii ale societăţii, aceste forţe puteau 
fi, şi erau, mult deasupra puterii de care dispunea societatea 
pentm a le disciplina şi controla. A existat o vreme Cînd ele
mentul de spontaneitate şi individualitate era în exces, iar ele
mentul social avea de dus o luptă grea cu el. Dificultatea, pe 
munci, era de a determina oameni cu trupuri sau minţi pu
ternice să dea ascultare oricăror reguli care le cereau să-şi 
controleze impulsurile. Pentm a învinge această dificultate, 
igea şi disciplina şi-au impus puterea asupra omului în 
ml rcgul său — ca Papa, atunci cînd lupta cu împăraţii — pre-
i m/,înd să controleze întreaga sa viaţă pentru a-i putea controla 
• aracterul, pe care societatea nu găsise alte mijloace îndestu-
lllloare de a-1 zăgăzui. Dar în prezent societatea a ajuns mult 1 

mai puternică decît individuahtatea, iar'pericolul care ame- • 
ulnţă natura umană nu este excesul, ci lipsa preferinţelor şi 
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ules; aşa trebuie să faci şi nicidecum altfel: „toţ_ce nu este 
0 datorie este un păcat". Firea omului este funciarmente 
coruptă, nimeni nu se poate mîntui pînă cînd nu ucide această 
fire omenească din sine însuşi. Pentru cel ce susţine această 
teorie asupra vieţii, nimicirea oricărei facultăţi, capacităţi sau 
disponibilităţi umane nu constituie ceva rău: omul n-are 
nevoie de nici o capacitate, în afară de aceea de a se supune 
în întregime voinţei lui Dumnezeu; iar dacă îşi foloseşte 
vreuna din facultăţi pentru orice alt scop decît acela de a face 
mai eficientă presupusa voinţă divină, este mai bine să nu aibă 
aceste facultăti. Aceasta este teoria calvinismului; teorie 
susţinută, într-o formă îndulcită, de mulţi care nu se consideră 
calvinişti, îndulcirea constînd în faptul că se dă o interpretare 
mai puţin ascetică presupusei voinţe divine; se susţine că este 
chiar voinţa Lui ca oamenii să-şi satisfacă unele din înclinaţii, 
bineînţeles, nu în forma preferată de ei înşişi, ci pe calea supu
nerii, adică pe o cale prescrisă lor de către autoritate; şi, ca 
ulare, prin natura lucrurilor, una şi aceeaşi pentru toţi. 

într-o asemenea formă insidioasă, există astăzi o puternică 
tendinţă către această teorie obtuză asupra vieţii şi către tipul 
do om meschin şi mărginit pe care ea îl ocroteşte. Neîndoielnic, 
mulţi cred sincer că fiinţele omeneşti ţinute astfel ca într-o 
menghină, chircite, sînt aşa cum a hotârît Ziditorul lor să fie; 
tot aşa cum mulţi cred că arborii sînt mult mai frumoşi atunci 
cînd sînt tunşi într-o formă rotundă sau în forma unor animale 
decît atunci cînd sînt lăsaţi aşa cum i-a făcut natura. Dar dacă 
tace parte din religie credinţa că omul a fost creat de o Fiinţă 
bună, atunci este mai potrivit cu convingerea aceasta să crezi 
că această Fiinţă a dăruit toate facultăţile omeneşti cu scopul 
de a fi cultivate şi manifestate, nu smulse din rădăcini şi dis
truse, şi că este încîntată de orice apropiere a creaturilor sale 
de concepţia ideală întrupată în ele, de orice creştere a capa
cităţii lor de a înţelege, a acţiona sau a se bucura. Există un tip 
de desăvîrşire umană diferit de cel calvinist: o viziune asupra 
umanităţii ca avînd o natură ce i-a fost hărăzită în alte scopuri 
decît doar acela de a se lepăda de ea. „Autoafirmarea păgînă" 

impulsurilor personale. Lucrurile s-au schimbat astăzi mul 
faţă de vremurile cînd patimile celor puternici prin poziţie sau 
prin înzestrare individuală se aflau într-o stare de continuă* 
răzvrătire împotriva legilor şi poruncilor, fiind necesar ca e l e 
să fie încătuşate astfel ca cei aflaţi în cîmpul acţiunii lor să se I 
poată cît de cît bucura de siguranţăţhi zilele noastre, de la c é j H 

mai înaltă clasă socială pînă la cea mai de jos, fiecare trăieşte 
sub Ochiul unei cenzuri ostile şi temute. Nu numai în ceea cep 
îi priveşte pe ceilalţi, ci şi în ce îi priveşte pe ei înşişi, nici 
individul, nici familia nu se întreabă: ce prefer eu? sau, ce s-ar po-r 
trivi caracterului şi dispoziţiei mele? sau, cum anume s-ar putea 
ca tot ce este mai bun şi mai elevat în mine să se bucure de 
fair-play, dîndu-i-se posibilitatea să crească şi să prospere? Ci 
se întreabă: ce se potriveşte poziţiei mele? ce fac de obicei per
soanele aflate în poziţia mea şi avînd o situaţie materială ca a 
mea? sau (chiar mai rău): ce fac de obicei persoanele cu o' 
poziţie şi o stare materială superioare celor de care mă bucu 
eu? Nu vreau să spun că ei aleg ceea ce se conformează obi
ceiurilor, preferîndu-le pe acestea unei comportări potrivite cu 
propriile lor înclinaţii. Ci că, pur şi simplu, nu au înclinaţii 
decît pentru ceea ce e conform cu obiceiurile. Prin aceasta spi 
ritul însuşi este subjugat: chiar şi atunci cînd fac ceva c 
plăcere, primul lucru la care se gîndesc este să se conformeze 
le place ceea ce place la toată lumea; îşi exercită capacitatea d 
a alege numai acolo unde acest lucru se face de obicei: s 
feresc ca de o nelegiuire de orice particularităţi în ce priveşt 
gustul, de orice excentricităţi în comportare; pînă cînd, to 
ferindu-se să dea curs propriei lor firi, ajung să nici nu m 
aibă vreuna; capacităţile lor omeneşti se ofilesc şi se atrofiază: I 
ei devin incapabili de a dori ceva cu putere sau de a avea vn 
plăcere înnăscută şi ajung în genere să fie lipsiţi de opinii sa 
simţăminte crescute din inimă, ale lor proprii. Este oare 
dorit aşa ceva pentru natura umană? 

• Conform teoriei calviniste, este. Ea susţine că păcatul 
căpetenie al omului este că face lucrurile după capul lui. Tq 
binele de care este capabilă omenirea stă în supunere. N-ai ' 
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este un element al valorii umane, la fel ca şi „autogenerarea 
creştină"1. Există un ideal elin de autodezvoltare cu care 
idealul platonician şi creştin al stăpînirii de sine se împleteşte, 
dar pe care nu îl înlătură. Poate că este mai bine să fii un John 
Knox decît un Alcibiade, dar mai bine decît oricare din aceşti 
doi este să fii un Pericle; căci unui Pericle, dacă am avea 
vreunul în zilele noastre, nu i-ar lipsi vreuna din calităţile ce 
i-au aparţinut lui John Knox. 

( N u reducînd la umformitate tot ceea ce este individualitate 
în ele însele, ci cultivînd şi stimulînd această individualitate, în 
limitele impuse de drepturile şi interesele celorlalţi, vor deveni 
fiinţele umane un nobil şi frumos obiect de contemplare; şi 
cum operele împărtăşesc caracterul celor ce le fac, prin acelaşi 
proces viaţa omenească va deveni şi ea bogată, diversă şi 
animată, furnizînd mai multă hrană gîndurilor înalte şi 
şimţămintelor elevate, mtărind legătura fiecărui individ cu 
specia sa, prin aceea că face specia infinit mai demnă ca indi
vidul să-i aparţină. Pe măsura dezvoltării individualităţii sale, 
fiecare devine mai valoros pentru sine însuşi şi prin aceasta 
poate fi mai valoros şi pentru ceilalţi.; Există o mai mare ple-
rumdine înviata proprie, şi acolo unde se află mai multă viaţă 
în elementele componente există mai multă viaţă şi în masa 
pe care ele o formează. Atâta constrîngere cîtă este necesară 
pentru a împiedica pe reprezentanţii mai puternici ai naturii 
umane să violeze drepturile celorlalţi nu poate lipsi; dar pentru 
acest lucru există o mare compensaţie, chiar din punctul de 
vedere al dezvoltării omului. Mijloacele de dezvoltare pe care 
individul le pierde prin faptul că este împiedicat să-şi satisfacă 
mclinaţiile de a vătăma pe alţii se obţin, în principal, pe seama 
dezvoltării altor oameni. Şi chiar pentru cel în cauză există un 
echivalent deplin în mai buna dezvoltare a componentei 
sociale a naturii sale, devenită posibilă prin îngrădirea pusă 
componentei sale egoiste. Supunerea în faţa regulilor stricte 
ale justiţiei în folosul celorlalţi dezvoltă acele simţăminte şi 

1 Eseurile lui Sterling. 
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capacităţi care au ca obiect binele altora. în schimb, îngrădirea 
în chestiuni ce nu afectează binele lor, în virtutea simplului 
fapt că lor nu le plac anumite lucruri, nu contribuie la dezvol
tarea a nimic valoros, în afara acelei forţe de caracter care se 
poate manifesta în a opune rezistenţă constrîngerilor. Supu
nerea faţă de această îngrădire anemiază firea umană şi o face 
mai obtuză. Pentru a da ce se cuvine naturii fiecăruia, este 
esenţial ca unor oameni diferiţi să li se permită să ducă vieţi 
diferite. în măsura în care această libertate a fost folosită într-o 
epocă, acea epocă a devenit demnă de atenţia posterităţii. Nici 
chiar despotismul nu ajunge la cele mai rele urmări ale sale, 
dacă sub domnia sa există individualităţi^ şi orice forţă care 
striveşte individualitatea este o formă de despotism, indiferent 
cum s-ar numi şi indiferent dacă susţine că înfăptaieşte voinţa 
lui Dumnezeu sau poruncile oamenilor. . 

Acum, după ce am spus că individualitatea şi dezvoltarea 
constituie unul şi acelaşi lucru şi că numai cultivarea indivi
dualităţii produce sau ar putea produce fiinţe omeneşti evo
luate, aş putea să-mi închei aici argumentarea: căci ce s-ar putea 
spune mai mult sau mai bine despre un mod de a fi al raportu
rilor dintre oameni decît că aduce fiinţele umane însele mai 
aproape de nivelul cel mai înalt la care ele pot ajunge? Sau ce se 
poate spune mai rău despre o piedică pusă în calea binelui decît 
că ea nu îngăduie acest lucru? Neîndoielnic însă că aceste 
consideraţii nu vor fi de ajuns pentru a-i convinge pe aceia care 
trebuie în primul rînd convinşi; încît este necesar să mai arătăm 
că aceste fiinţe omeneşti evoluate sîht de folos celor neevoluate 
— să arătăm celor ce nu doresc libertatea şi nu ar profita de pe 
urma ei că ar putea fi răsplătiţi în mod clar pentru că îngăduie 
altor oameni să o folosească fără nici o oprelişte. 

în primul rînd deci aş sugera că ei ar putea învăţa ceva de la 
aceştia. Nimeni nu va nega că originalitatea este un element 
valoros ui viaţa omului. Este întotdeauna nevoie de oameni care 
nu numai să descopere adevăruri noi şi să semnaleze cînd ceea-
ce a reprezentat cîndva adevărul nu mai este adevărat, dar şi să 
iniţieze practici noi, să ofere exemplul unor comportări mai 
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înţelepte, al unor gusturi mai bune şi al unor simţăminte superi
oare. Acest lucru nu poate fi tăgăduit de nimeni, decît poate de 
cei care cred că lumea a atins deja perfecţiunea în toate obiceiu
rile şi practicile sale. Este adevărat că această binefacere nu o 
poate aduce oricine: în comparaţie cu întreaga omenire, puţini 
sînt cei ale căror experimente, dacă ar fi adoptate de alţii, ar 
putea să constituie o îmbunătăţire a practicilor statornicite. Dar 
această minoritate este sarea pămîntului; fără ei viaţa omului ar 
deveni o baltă stătută. Nu numai că ei aduc pe lume lucruri bune 
care mai înainte nu existau; dar ei sînt şi cei care menţin vii 
lucrurile dej a existente. Dacă n-ar mai fi de făcut nimic nou, oare 
intelectul uman ar înceta să mai fie necesar? Ar fi oare acesta un 
motiv pentru care acei care fac tot lucrurile cele vechi să uite de 
ce le fac, comportîndu-se ca nişte dobitoace, în loc să se com
porte ca fiinţele omeneşti? Există, în cele mai evoluate credinţe 
şi practici, o foarte puternică tendinţă de a degenera, trans-
fonnîndu-se în ceva mecanic; şi dacă n-ar exista un şir de 
oameni a căror originalitate mereu renăscută să împiedice trans-
fonnarea tradiţiei în singurul temei al acestor credinţe şi prac
tici, asemenea lucruri moarte n-ar putea rezista nici celei mai 
slabe lovituri din partea a ceva cu adevărat viu, şi atunci n-armai 
putea exista nici un motiv ca civilizaţia să nu piară, aşa cum. S-a 
întîmplat în Imperiul Bizantin. E adevărat, oamenii de geniu sînt, 
şi vor fi probabil mereu, doar o mică minoritate; dar pentru a 
avea această minoritate trebuie să păstrăm solul din care ei răsar. 
Un geniu poate respira liber numai într-o atmosferă de libertate.) 
Oamenii de geniu sînt, ex vi termini*, în mai mare măsură ca 
alţii, nişte individualităţi—mai puţin capabili, prin urmare, sase 
adapteze, fără constrîngeri vătămătoare, vreunuia din puţinele 
tipare pe care societatea le oferă pentru a-i scuti pe membrii săi 
de dificultatea de a-şi modela singuri caracterul. Dacă din timi
ditate ei consimt să fie înghesuiţi cu forţa într-unui din aceste 
tipare, lăsîrid să se atrofieze toată acea parte din fiinţa lor ce nu se 
poate manifesta sub constrihgere, societatea nu va beneficia 

* Prin definiţie (în lb. latină, în original). (JV. t) 
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decît prea puţin de geniul lor. Iar dacă au un caracter puternic şi 
m mp cătuşele, ei devin pentru societatea care nu a reuşit să-i 
reducă la tiparul locului comun un reper ce trebuie indicat o dată 
eu avertismentele exprimate prin vorbe ca „nesăbuit", „excen
tric" şi altele asemănătoare; ca şi cum s-ar cuveni să fie deplîns 
faptul că Niagara nu curge liniştită între malurile sale ca apele 
unui canal olandez. 

Astfel că eu insist şi accentuez asupra importanţei geniului 
sj a necesităţii de a i se îngădui să se desfăşoare liber atît în 
sfera gîndirii, cît şi în practică, fiind perfect conştient că teo
retic nimeni nu va contesta această poziţie, dar ştiind la fel de 
bine că, în realitate, aproape toată lumea este complet nepăsă-
loare faţă de ea. Lumea consideră că geniul este un lucru foarte 
frumos cînd îl face pe om capabil să scrie un poem tulburător 
sau să picteze un tablou. Dar în adevăratul sens al cuvîntului, 
acela de originalitate în gîndire şi acţiune, deşi nimeni nu spune 
că n-ar fi un lucru demn de admiraţie, aproape toţi, în sinea lor, 
consideră că se pot descurca foarte bine fără el. Din nefericire 
acest lucru este prea firesc pentru a mai stîrni uimire/OriginafT 
litatea este tocmai lucrul al cărui folos minţile neoriginale nu-1 
|x)t sesiza. Ei nu-şi dau seama laoeTe^ârputea el servi; şî nici n-au4 
cum să-şi dea seama, căci atunci n-ar mai putea fi vorba de 
originalitate. Primul serviciu pe care trebuie ca originalitatea să 
li-1 facă este să le deschidă ochii; o dată făcut acest lucru pînă la 
capăt, ar avea o şansă de a deveni ei înşişi originali. Pînă atunci, 
invitîndu-i să ia aminte că nici un lucru nu s-a făcut vreodată 
Iară ca să-1 fi făcut cineva primul şi că tot ce este bun este rod al 
originalitătii, să le cerem doar să fie îndeajuns de modeşti 
pentru a admite că au mai rămas lucruri de făcut care necesită 
originalitate şi să-i încredinţăm că au cu atîtniaLrnult nevoie 
de originalitate, cu cît sînt mai puţin conştienţi de lipsa ei. 

(Adevărul adevărat este că, indiferent ce omagiu s-ar pretinde 
că se acordă, sau chiar s-ar acorda, superiorităţii spirituale, 
tendinţa generală de evoluţie a lucrurilor în întreaga lume face 
din mediocritate puterea dominantă în rîndurile oamenilor. în 
istoria veche, în Evul Mediu şi, într-un grad tot mai mic, în 
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lumii şi a o fi obligat să execute vrînd nevrînd porunca sa îm
potriva voinţei ei. Tot ceea ce acest om poate pretinde este li
bertatea de a arăta care este calea cea dreaptă. Puterea de a 
constrînge pe alţii să o urmeze nu numai că este în contradicţie 
&U libertatea şi dezvoltarea celorlalţi, dar ea l-ar corupe şi pe i 
însuşi acest om puternic. Se pare totuşi că atunci cînd opinia 
maselor alcătuite doar din oameni de mijloc a devenit sau devine 
pretutindeni puterea dominantă, contragreutatea şi corectivul la 
această tendinţă ar putea fi individuahtatea tot mai pronunţată a 
celor care se află pe culmile mai înalte ale gîndirii. Tocmai în 
aceste împrejurări este necesar ca. oamenii excepţionali, în loc 
de a fi descurajaţi, şă fie în mod special încurajaţi să acţioneze 
altfel decît masele. în alte epoci această comportare a lor nu pre
zenta nici un avantaj, decît dacă ei acţionau nu numai diferit faţă 
de masă, ci şi mai bine.lîn vremurile noastre, simplul exemplu 
de nonconformism, simplul refuz de a îngenunchea în faţa obi
ceiului constituie în sine o binefacere. Tocmai pentru că tirania 
opiniei publice este de aşa natură încît ea face din excentricitate 
un motiv de reproşuri, este de dorit ca, pentru a înfrihge această 
tiranie, oamenii să fie excentrici.'Excentricitatea a..abundat tot
deauna atunci şi acolo unde abunda forţa de caracter, iar amploa
rea excentricităţii dintr-o societate a fost în genere proporţională 
cu cea a genialităţii, vigorii spirituale şi curajului moral existent 
în ea. Că atît de putini oameni cutează astăzi să fie excentrici este 
principalul pericol al vremii noastre. 

Am spus că este important ca lucmrilor neobişnuite să li se 
ucorde cît mai mult spaţiu de acţiune, pentru ca în timp să se 
poată vedea care dintre aceste lucruri sînt potrivite pentru a fi 
transformate în obiceiuri. Dar independenţa în acţiune şi 
nepăsarea faţă de obiceiuri merită să fie încurajate nu numai în 
virtutea şanselor pe care le oferă pentru impunerea unor moda
lităţi mai bune de a acţiona şi a unor obiceiuri mai demne de a fi 
adoptate de toată lumea; şi nu numai oamenii cu o netă superio
ritate spirituală au dreptul să-şi conducă viaţa în felul lor propriu, 
Nu există nici un motiv pentm ca toate existenţele oamenilor să 
fie construite după un singur model sau după un număr mic de 

timpul lungii treceri de la feudalitate la epoca actuală, individu 
a fost prin el însuşi o forţă şi dacă avea fie mari talente, fie o 
înaltă poziţie socială, era o forţă considerabilă. Astăzi indivizii; 
sînt pierduţi în mulţime. în politică este aproape o banalitate să 
spui că actualmente lumea este condusă de opinia publică. Sin-] 
gura putere demnă de acest nume este aceea a maselor, precum 
şi a guvernelor atunci cînd se fac instrumentul tendinţelor şi iustine-; 
telor maselor. Acest lucm este adevărat atît în ce priveşte relaţiile] 
morale şi sociale din viaţa personală, cît şi în sfera vieţii publice,] 
Cei ale căror opinii contează drept opinie publică nu alcătuiesc; 
totdeauna acelaşi gen de public: în America ei reprezintă] 
întreaga populaţie albă; în Anglia, mai ales clasa de mijloc. Dar 
ei constituie totdeauna otmasăi adică mediocritate colectivă. Şi 
ceea ce reprezintă o noutate şi mai mare, masele nu-şi împru
mută acum opiniile de la demnitarii bisericii sau ai statului, de! 
la lideri oficiali sau din cărţi. Oameni care sînt în mare măsură 
la fel ca şi ei gîndesc în locul lor, adresîndu-se lor sau vorbind 
în numele lor fără nici o pregătire, prin ziare. Nu deplîng toate 
aceste lucruri. Nu susţin că ar exista ceva mai bun care s-ar 
potrivi — ca regulă generală — cu actuala stare neevoluată a 
spiritului uman. Dar aceasta nu împiedică cîrmuirea medio-: 
crităţilor să fie o cîrmuire mediocră. Nici o cîrmuire realizată 
prin democraţie sau prin mijlocirea unei numeroase aristocraţii 
nu a reuşit sau nu putea reuşi, nici în actele sale politice, nici în 
opiniile, calităţile sau în turnura spirituală pe care le încurajează, 

| să se ridice deasupra mediocrităţii/ cu excepţia cazului în care 
Mulţimea suverană s-a lăsat singură călăuzită (lucm pe care, în 
momentele sale cele mai bune, 1-a făcut totdeauna) de sfaturile şi' 
influenţa Unuia sau Cîtorva mai înzestraţi şi mai instruiţii înce-l 
putui tuturor lucrurilor înţelepte şi nobile vine şi trebuie să vină 
de la indivizi; în general, mai întîi de la un singur individ. Toată 
cinstea şi gloria omului obişnuit constă în a fi capabil să urmezej 
această iniţiativă; de a fi sensibil la aceste lucruri înţelepte şi 
nobile, lăsîndu-se condus către ele cu ochii deschişi.'; Eu n 
sprijin acel gen de „cult al eroilor" care aplaudă pe omul de 
geniu puternic, pentru a fi luat cu forţa în mîinile sale cîrmuire 
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modele. Dacă un om posedă, într-o proporţie cît de cît accep
tabilă, experienţă şi bun-simţ, atunci felul său propriu de a-şi 
aranja existenţa este cel mai bun, nu pentru că ar fi în sine cel 
mai bun, ci pentru că este al său, propriu. Fiinţele omeneşti nu 
sînt ca oile; şi nici măcar oile nu se aseamănă pînă acolo încît să 
nu poată fi deosebite una de alta. O haină sau o pereche de ghete 
nu i se vor potrivi unui om decît dacă sîht făcute pe măsura sa 
sau dacă are la dispoziţie un depozit întreg din care să aleagă; 
este oare mai uşor de găsit modul de viaţă potrivit decît haina 
potrivită ori sînt fiinţele omeneşti mai asemănătoare în întreaga 
lor conformaţie fizică şi spirituală decît în forma piciorului? Fie 
şi numai faptul că oamenii au gusturi diferite şi ar fi un motiv 
suficient pentru a nu mai încerca să-i modelezi după unul şi 
acelaşi tipar. Dar oamemjiferiti_au nevoie şi decondiţudiferite 
pentru dezvoltarea lc^spirituajă: şi ei nu se pot bucura de o 
existenţă sănătoasă în acelaşi climat şi în aceeaşi atmosferă 
morală, tot aşa cum plante de specii diferite nu pot creşte în 
acelaşi climat şi în aceeaşi atmosferă fizică. Lucruri care ajută 
un om să-şi cultive calităţile superioare sînt piedici pentru altul. 
Acelaşi fel de a trăi reprezintă un stimulent sănătos pentru unul, 
menţinând în cea mai bună formă toate facultăţile sale de acţiune 
şi capacitatea de a se bucura de viaţă, în timp ce pentru altul 
reprezintă o povară de nesuportat ce înăbuşă sau distinge. 
întreaga sa viaţă lăuntrică. Deosebirile dintre fiinţele omeneşti, 
în ce priveşte lucrurile care le fac plăcere, sensibilităţile faţă de 
durere şi acţiunea exercitată asupra lor de diverşii factori fizici 
sau morali sînt de aşa natură încît, dacă nu există şi o diversitate 
corespunzătoare în felurile lor de a trăi, ele nici nu obţin partea 
de fericire la care au dreptul şi nici nu se dezvoltă în aşa măsură 
încît să atingă statura spirituală, morală şi estetică pe care firea 
lor este capabilă să o atingă. De ce atunci toleranţa să se aplice, 
în ce priveşte sentimentul public, numai gusturilor şi modurilor 
de trai care smulg consimţârnîntul prin multitudinea aderenţilor 
lor? Nicăieri (excepţie făcînd anumite instituţii monahale) diver
sitatea de gusturi nu este refuzată complet; omul poate, fără a se 
teme de nici un blam, să fie sau nu iubitor de canotaj, de tutun, 
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de muzică, de exerciţii atletice, de şah, de cărţi de joc sau de 
studiu, căci atît cei cărora le plac toate aceste lucruri, cît şi cei 
cărora nu le plac sînt prea numeroşi pentru a li se putea sta în 
cale. în schimb, bărbatul şi, încă mai mult decît el, femeia care 
|xit fi acuzaţi că fac „ce nu face nimeni" sau că nu fac „ce face 
toată lumea" sînt expuşi la observaţii critice ca şi cum ar fi comis 
un grav delict moral. Oamenii trebuie să aibă un titlu nobiliar, o 
situaţie înaltă sau să beneficieze de consideraţia unor persoane 
sus-puse pentru a-şi permite întrucîtva luxul de a face ceea ce le 
place fără ca reputaţia lor să aibă de suferit. A-şi permite 
întrucîtva, repet: căci oricine ar cuteza mai mult ar risca ceva 
i nai rău decît să audă vorbe defăimătoare — l-ar paşte pericolul 
comisiei a lunatico*, precum şi pericolul ca averea să-i fie luată 
şi să fie dată rudelor sale1. 

* Comisie destinată depistării nebunilor. (N. t.) 
1 Există ceva în acelaşi timp demn de dispreţ, dar şi înspăimîntător în 

p.cnul de probe pe baza cărora, în ultimii ani, oricine poate fi declarat de către 
tribunal incapabil de a-şi conduce singur treburile; iar după fnoarte, dis-
pziţiile sale privind bunurile ce i-au aparţinut pot fi anulate dacă există destui 
Ixini pentru a plăti cheltuielile de judecată—care sînt trase chiar din valoarea 
Imnurilor respective. Lumea îşi bagă nasul în toate detaliile mărunte din viaţa 
|B zilnică, şi dacă se descoperă ceva ce, privit prin prisma felului de a vedea şi 
de a descrie al celor mai bicisnici dintre bicisnici, pare să fie altfel decît lucrul 
absolut obişnuit, acel ceva este adus în faţa juriului ca dovadă de nebunie, 
iidesea cu succes; căci juraţii sînt la fel de ordinari şi de ignoranţi ca şi mar
torii, iar judecătorii, dînd dovadă de acea extraordinară necunoaştere a naturii 
ţi vieţii umane care nu încetează de a ne uimi la juriştii englezi, contribuie 
prea adesea la inducerea lor în eroare. Aceste procese spun foarte mult despre 
nivelul simţămintelor şi al opiniilor vulgului faţă de libertatea umană. Departe 
tic a atribui vreo valoare individualităţii, departe de a respecta dreptul fiecărui 
om de a acţiona, în chestiuni neutre, cum i se pare lui bine conform judecăţii 
şi mclinaţiilor sale proprii, judecătorii şi juraţii nu pot nici măcar să conceapă 
că un om sănătos la minte ar putea dori o asemenea libertate. Mai demult, la 
propunerea ca ateii să fie arşi pe rug, oamenii miloşi obişnuiau să propună 
trimiterea lor în casele de nebuni: n-ar fi nimic surprinzător dacă am vedea 
făcîndu-se acest lucru şi azi, autorii lui felicitîndu-se pentru că, în locul per
secuţiei religioase, au adoptat un tratament atît de uman şi de creştinesc al 
«celor nefericiţi, nu fără a se bucura pe tăcute de satisfacţia de a-şi fi obţinut, 
pentru aceasta, răsplata cuvenită. 
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Există o caracteristică a actualei direcţii a opiniei publice! 
special calculată pentru a face această opinie intolerantă faţă 
de orice manifestare notabilă de inalviduaUMe._iNivelul mediu 
al oamenilor este modest nu doar în ce priveşte intelectul, ci şi 
în ce priveşte înclinaţiile: ei nu au gusturi sau dorinţe înde
ajuns de puternice pentru a-i determina să facă ceva neobişnuit 
şi, ca urmare, nu îi înţeleg pe cei care au asemenea înclinaţii, 
categorisindu-i laolaltă cu cei primitivi şi nestăpîniţi, pe care 
s-au obişnuit să-i privească cu dispreţ. în plus faţă de acest 
fenomen general, trebuie să mai presupunem doar că s-a 
declanşat o puternică mişcare pentru perfecţionarea moralei şi 
este evident la ce ne putem aştepta. în zilele noastre s-a de
clanşat o asemenea mişcare; s-a realizat într-adevăr mult în 
direcţia unei uniformităţi sporite în comportarea oamenilor şi 
a descurajării exceselor; şi există pretatindeni un spirit filan
tropic pentru a cărui exercitare cel mai propice domeniu este 
cel al perfecţionării morale şi al creşterii chibzuinţei semenilor 
noştri. Aceste tendinţe ale vremii noastre fac ca publicul larg 
să fie mai înclinat, în comparaţie cu majoritatea epocilor ante
rioare, să prescrie reguli generale de comportare, străduindu-se 
să determine pe fiecare să se conformeze normei general 
admise. Iar norma aceasta constă, expres sau tacit, în a nu dori 
nimic cu ardoare. Idealul său de caracter omenesc este acela de 
a nu avea nici o trăsătură prea reliefată, acela de a schilodi, 
strîngînd-o într-un calapod asemeni celor folosite de chine
zoaice pentru a-şi păstra piciorul cît mai mic, fiecare parte a 
firii umane care iese în evidenţă şi care tinde să facă din cineva 
o persoană foarte diferită de aceea a omului obişnuit. 

Aşa cum se întâmplă de obicei cu idealurile care elimină 
jumătate din ceea ce este de dorit, norma actuală de aprobare 
nu duce decît la o imitaţie inferioară a celeilalte jumătăţi. în 
loc să genereze mari energii călăuzite de o raţiune viguroasă şi 
simţăminte puternice ţinute cu putere sub control de o voinţă 
lucidă, ea are ca rezultat slăbiciunea voinţei şi a simţămintelor 
care, astfel, pot fi menţinute într-un conformism exterior faţă 
de regula generală în absenţa oricărei tării a voinţei ori a 

r 

judecăţii. Caracterele cît de cît puternice prin firea lor se trans
formă în caractere ce nu sînt decît tradiţionaliste. La noi, în 
Anglia, abia dacă există vreun alt debuşeu pentru energia 
umană decît cel oferit de afaceri. Energia cheltuită în afaceri 
poate fi însă apreciată drept considerabilă. Puţinul care rămâne 
după folosirea ei în acest domeniu este cheltuit în vreun 
hobby, care poate fi unul util, chiar filantropic, dar care este 
totdeauna un lucru anume şi în genere unul de mică impor
tanţă. Măreţia Angliei are astăzi doar un caracter colectiv; 
mărunţi ca indivizi, noi părem să fim capabili de lucruri mari 
numai în virtutea obiceiului nostru de a acţiona uniţi; iar filan
tropii noştri, în chestiuni morale sau religioase, sînt pe deplin 
mulţumiţi cu atît. Aceia însă care au făcut din Anglia ceea ce 
este ea azi au fost oameni de cu totul altă factură; şi cei de care 
avem nevoie pentru a împiedica declinul ei vor fi tot oameni 
de altă factură. 

Despotismul obiceiului este pretutindeni obstacolul per
manent ce stă în calea dezvoltării omului,! aflîndu-se îhtr-o 
opoziţie neîncetată cu acea înclinaţie de a ţinti către ceva care 
este mai presus de obişnuit, înclinaţie numită, după împreju
rări, spiritul libertăţii sau al progresului, al perfecţionării. Spi
ritul perfecţionării nu este totdeauna şi un spirit al libertăţii, 
căci el poate urmări să impună prin forţă anumite îmbunătăţiri 
unor oameni care nu le vor, iar spiritul libertăţii, în măsura în 
care opune rezistenţă unor asemenea îmbunătăţiri, poate să se 
alieze temporar şi local cu cei ce se opun îmbunătăţirilor. Dar 
sin^uraşur^permanentă, şi care nu dă greş mciodată^iLÎjrihu-
nătâtirilor este hberţatea, deoarece gratie ei pot exista tot atâtea 
centre independente de promovare a îmbunătăţirilor cîţi indi
vizi sînt. Oricum însă principiul progresului, indiferent ce 
formă ar îmbrăca, aceea a dragostei de libertate sau a dorinţei 
de mai bine, se opune domniei Obiceiului, deoarece implică 
cel puţin 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 vor
bind, o istorie, despotismul Obiceiului fiind încă deplin. 
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Acesta este cazul întregului Orient. Acolo Obiceiul este, în 
orice chestiune, instanţa ultimă; justiţia şi dreptatea înseamnă 
conformare faţă de Obicei; argumentului bazat pe Obicei nu I 
se gîndeşte nimeni să-i opună rezistenţă, decît poate vreun 
tiran îmbătat de putere. Iar rezultatele sînt lesne de văzut. Tre- i 
buie că naţiunile din acea parte a lumii s-au caracterizat cîndva 1 
prin originalitate; ele nu s-au născut ştiutoare de carte, nume- 1 
roase şi pricepute în atîtea chestiuni ale vieţii, ci au reuşit prin t 
propriile lor eforturi să ajungă astfel, fiind pe vremea aceea I 
cele mai mari şi mai puternice naţiuni ale lumii. Ce sînt însă j 
ele azi? Supusele sau subordonatele unor seminţii ai căror 1 
strămoşi rătăceau prin păduri pe vremea cînd cei ai naţiunilor I 
orientale aveau palate minunate şi temple splendide, dar asupra ' 
cărora Obiceiul exercita numai o domnie parţială, alături de 
libertate şi de progres. Se poate întâmpla, pare-se, ca un popor 
să progreseze pe o anume perioadă de timp şi apoi să înceteze 
a mai progresa; cînd se întâmplă acest lucru? Atunci cînd 1 
poporul în cauză încetează de a mai poseda individualitate.}: 
Dacă naţiunile Europei vor avea parte de o schimbare similară,' I 
ea nu se va produce în exact acelaşi mod: despotismul obi-
ceiului ce ameninţă aceste naţiuni nu este chiar stagnare. El | 
proscrie singularitatea, dar nu exclude orice schimbare, cu j 
condiţia ca toţi să se schimbe deodată. Ne-am lepădat de cos
tumaţia fixă a strămoşilor noştri; omul trebuie încă să se 
îmbrace la fel ca ceilalţi, dar moda se poate schimba o dată 
sau de două ori pe an. Avem astfel grijă ca, atunci cînd se pro
duce o schimbare, ea să aibă loc de dragul schimbării înseşi, şi 
nu plecînd de la o idee anume de frumuseţe sau comoditate; I 
căci una şi aceeaşi idee de frumuseţe sau comoditate nu ar 
putea să le vină tuturor în acelaşi timp şi nici să fie abandonată 
deodată, în alt moment, de către toţi. Dar la noi se înregis
trează nu numai schimbări, ci şi progrese: facem încontinuu 
noi invenţii în mecanică, păstrîndu-le pînă cînd sînt, la rândul 
lor, înlocuite cu altele, superioare; sîntem dornici de îmbună
tăţiri în politică, în educaţie, chiar şi în morală, cu toate că în 
acest din urmă domeniu ideea noastră de mai bine constă în 
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principal în încercarea de a convinge sau forţa pe alţii să fie la 
fel de buni pe cît sîntem noi. Nu împotriva progresului avem 
lioi obiecţii; dimpotrivă, ne măgulim pe noi înşine că am fi 
oamenii cei mai progresişti din câţi au trăit vreodată. Indivi
dualitatea este cea cu care ne războim; şi am fi convinşi că am 
făcut minuni dacă am reuşi să facem ân aşa fel încît să fim toţi 
la fel, uitînd că tocmai deosebirea dintre o persoană şi alta este 
ta genere primul lucru care atrage atenţia asupra imperfecţiunii 
proprii şi a superiorităţii altcuiva sau a posibilităţii de a crea un 
lucru mai bun decît oricare din acestea, împletind avantajele 
ninîndurora. Avem un exemplu cu valoare de avertisment în 
('hina — o naţiune cu mult talent şi, în anumite privinţe, chiar 
multă înţelepciune, mulţumită şansei rare de a fi beneficiat 
devreme de o seamă de obiceiuri, deosebit de bune, datorate, 
mir-o anumită măsură, unor oameni cărora chiar şi cei mai 
luminaţi europeni trebuie să le recunoască, între anumite 
limite, titlurile de înţelepţi şi filozofi. Remarcabile sînt, de ase
menea, mijloacele pe care le pun în joc chinezii spre a întipări, 
|)c cît este posibil, cea mai înaltă înţelepciune de care dispun în 
mintea fiecărui membru al comunităţii şi de a asigura ca per-
Noanele ce şi-au însuşit cel mai mult din această înţelepciune 
Nft ocupe posturile de onoare şi de putere. Cu siguranţă că 
oamenii care au făcut toate acestea descoperiseră secretul 
capacităţii omului de a progresa şi ar fi fost de aşteptat să se 
menţină ferm în fruntea evoluţiei întregii lumi. Dar, ei s-au 
iransformat, dimpotrivă, într-un popor staţionar — au rămas 
pe loc timp de mii de ani; iar dacă este ca ei să progreseze în 
continuare, acest lucru trebuie făcut prin mijlocirea străinilor. 
Chinezii au reuşit dincolo de orice aşteptări în ceea ce filan
tropii englezi încearcă cu atîta sîrg să f a c ă — î n a-i face pe toţi 
oamenii la fel, detenninîndu-i să-şi călăuzească gândurile şi 
comportarea după aceleaşi maxime şi reguli; iar rezultatele 
NÎnt cele pe care le vedeţi. Le răgime* modern al opiniei 
publice este, într-o formă neorganizată, ceea ce sînt, în formă 

* în limba franceză, în original. (N. t.) 
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organizată, sistemele politice şi educaţionale chinezeşti; iarj 
dacă individualitatea nu va fi capabilă să se afirme cu succes 
împotriva acestui jug, Europa, în ciuda nobilelor sale antece
dente şi a creştinismului pe care îl profesează, va tinde să 
devină o a doua Chină. 

Ce a făcut ca pînă acum Europa să fie ferită de o atarel 
soartă? Ce anume a făcut ca familia naţiunilor europene să fie 
partea care progresează, şi nu cea care stagnează, a omenirii? 
Nu faptul că ele ar avea anumite calităţi superioare, căci 
acestea, dacă există, sînt efectul şi nu cauza fenomenului; ci 
remarcabila lor diversitate de caracter şi de cultură. Indivizii, 
clasele, naţiunile au fost extrem de deosebite între ele; ele 
şi-au croit o mare varietate de căi, fiecare din acestea condu-
cînd la ceva valoros; şi cu toate că în fiecare epocă cei care 
străbăteau aceste căi diferite erau intoleranţi unii faţă de alţii, 
fiecare crezînd că ar fi foarte bine dacă toţi ceilalţi ar putea fi 
constrînşi să meargă pe calea pe care merge el, încercările lor 
de a se împotrivi dezvoltării celorlalţi s-au bucurat rareori de 
un succes statornic, fiecare rezistîhd încercării celorlalţi de a-i 
impune binele lor. După părerea mea, pentru dezvoltarea sa 
multilaterală şi pentru mersul ei înainte, Europa este cu totul 
îndatorată acestei pluralităţi de căi. Dar măsura m care ea se 
bucură de această binefacere a scăzut deja considerabil. Ea 
înaintează hotărît către idealul chinezesc de a-i face pe toţi 
oamenii asemănători unii cu alţii. Dl de Tocqueville, în ultima 
sa lucrare*, constată cît de mult seamănă francezii de astăzi 
între ei chiar şi în comparaţie cu cei din generaţia anterioară, 
Aceeaşi constatare s-ar putea face într-o măsură mult mal 
mare despre englezi. într-un pasaj pe care l-am citat, din Wil« 
helm von Humboldt, acesta scotea în evidenţă două lucruri ca 
fiind condiţiile necesare ale dezvoltării omului, necesare pentru 
că ele fac ca oamenii să nu semene unii cu alţii; anume libef 
tatea şi diversitatea situaţiilor. Cea de-a doua din a c e s l 
condiţii este pe zi ce trece tot mai rar îndeplinită în Anglia, 

* AtexisdeTocque\Qle,L'AncienR6gimeetlarevoliition(,\856). (N.L) 
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împrejurările cu care se confruntă diferitele clase şi persoane, 
împrejurări care modelează caracterele acestora, devin zi de 
zi mai asemănătoare. Altădată, oamenii de ranguri diferite, din 
medii diferite, cu ocupaţii şi profesii diferite trăiau în ceea ce 
N-ar putea numi lumi diferite; astăzi, ei trăiesc în mare măsură 
în aceeaşi lume. Comparativ vorbind, ei citesc aceleaşi lucruri, 
ascultă aceleaşi lucruri, văd aceleaşi lucruri, frecventează 
aceleaşi locuri, îşi îndreaptă speranţele şi temerile către 
aceleaşi lucruri, au aceleaşi drepturi şi libertăţi, precum şi 
aceleaşi mijloace de a şi le afirma. Oricît de mari sînt încă 
diferenţele de poziţie care au mai rămas, ele nu înseamnă 
irimic în comparaţie cu cele care au încetat să mai existe. Şi 
ele continuă să se apropie una de alta. Toate schimbările poli-
lice ale epocii încurajează această apropiere, căci ele tind, fără 
excepţie, să îi ridice pe cei de jos şi să îi coboare pe cei de sus. 
Orice extindere a învăţămîntului o încurajează, deoarece 
acesta îi supune pe oameni aceloraşi influenţe, deschizîndu-le 
accesul la fondul general de date şi atitudini. Perfecţionarea 
mijloacelor de comunicare o încurajează, punînd în contact 
direct locuitori din zone îndepărtate şi menţinînd un flux rapid 
de schimbări de domiciliu între diferitele zone. Dezvoltarea 
comerţului şi a industriei o încurajează, răspîndind mai larg 
avantajele bunăstării materiale şi deschizînd tuturor calea 
competiţiei către tot ceea ce poate forma obiectul ambiţiei 
oamenilor, chiar şi către lucrurile cel mai greu accesibile, 
astfel că dorinţa de a se ridica nu mai este caracteristica unei 
anumite clase, ci a tuturor claselor. Un factor mai puternic 
decît toate cele de mai sus este statornicirea deplină, în Anglia 
si în alte ţări libere, a dominaţiei opiniei publice în stat. Pe 
măsură ce diferitele elemente de superioritate care permiteau 
celor înzestraţi cu ele să ignore opinia mulţimii dispar prin 
nivelare^şi pe măsură ce însăşi ideea de a rezista voinţei publi
cului larg, atunci cînd se ştie sigur că acesta voieşte ceva, dis
pare tot mai mult din mintea politicienilor, care se ocupă 
efectiv de treburile politice, încetează să mai existe vreun 
sprijin social pentru nonconformism — încetează să existe în 
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societate o putere independentă care, opunîndu-se ea însăşi 
dominaţiei numămlui, să fie interesată în a lua apărarea opi
niilor şi tendinţelor aflate în discordanţă cucele ale publicului 
larg. 

Combinarea tuturor acestor cauze alcătuieşte o masă atît dej 
mare de influenţe ostile Individualităţii, încît nu e uşor de 
văzut cum ar putea aceasta să-şi păstreze poziţia. Va face acest 
lucru cu tot mai mare greutate, dacă partea cea mai inteligentă 
a publicului nu va fi determinată să sesizeze valoarea ei — să 
înţeleagă că este bine să existe deosebiri, chiar dacă acestea nu 
înseamnă ameliorări, chiar dacă, potrivit aprecierii lor, unele 
deosebiri generează răul. Dacă sîntem de acord cu afirmarea 
drepturilor individualităţii, acum este momentul pentru a face 
acest lucru, cînd această unifonnizare forţată este încă departe 
de a se fi încheiat. Numai în etapele timpurii se poate opune o 
anumită rezistenţă uzurpării. Cerinţa ca toţi oamenii să ne 
semene nouă înşine devine tot mai puternică prin tot ce o ali
mentează. Dacă se aşteaptă, pentru a-i opune rezistenţă, pînâ 
cînd viaţa va fi fost aproape redusă la un tip uniform, atunci 
orice abatere de la acel tip va ajunge să fie considerată nele
giuită, imorală, chiar monstruoasă şi potrivnică firii. Oamenii 
devin repede incapabili de a concepe diversitatea, dacă s-au 
dezobişnuit o vreme să o mai întâlnească. \ 

Capitolul IV 

DESPRE LIMITELE AUTORITĂŢII SOCIETĂŢII 
ASUPRA INDIVIDULUI 

* Care sânt deci hmitele legitime.ale suveranităţii individului 
asupra lui ânsuşi? Unde âncepe autoritatea societăţii? Cât 
iiuuine din viaţa omului trebuie lăsat în seama individualităţii 
si cît în seama societăţii? 

Atât individualitatea, cît şi societatea vor primi partea 
potrivită, cu condiţia ca fiecare să se rezume la ceea ce o 
priveşte mai mult pe ea. Individualităţii trebuie să-i aparţină 
acea parte din viaţă care interesează în principal individul; 
societăţii, partea care interesează în principal societatea. 

Cu toate că societatea nu se bazează pe un contract şi cu 
loate că inventarea unui contract în scopul de a deduce din el 
obligaţii sociale nu slujeşte nici unui scop pozitiv, oricine se * 
bucură de protecţia societăţii datorează acesteia ceva în 
schimbul acestui beneficiu, iar existenţa în cadml societăţii 
face absolut necesar ca fiecare să fie obligat să respecte o 
anumită linie de conduită faţă de ceilalţi. Această conduită 
constă, maiîntâi, ân a nu aduce daune intereselor altuia; mai 
precis, anumitor interese care, fie prin dispoziţii legale exprese, 
fie printr-o înţelegere tacită, trebuie privite ca drepturi; şi, în al 
doilea rîhd, constă în suportarea, de către fiecare, a părţii c e - i ' 
revine (şi care trebuie fixată pe baza unui principiu echitabil) 
din ostenelile şi sacrificiile pe care le reclamă apărarea socie
tăţii ori a membrilor săi de prejudicii şi maltratări,! Societatea 
este îndreptăţită să impună cu orice preţ aceste condiţii celor 
care încearcă să h\se sustragă. Iar drepturile societăţii nu se 
rezumă la atît Actele unui individ pot fi vătămătoare pentru 
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alţii ori pot lăsa de dorit în ce priveşte consideraţia datorată 
binelui lor, fără a merge totuşi atît de departe încît să încâlci 
vreunul din drepturile lor constituţionale. în acest caz, vino 
vatul poate fi pedepsit, pe drept, de opinia publică, deşi nu şi 
de către lege. De îndată ce o parte din conduita cuiva prejudi 
ciază interesele altora, societatea are autoritatea de a se pro
nunţa asupra ei, rămînînd să se discute dacă prin intervenţia 
societăţii va fi sau nu promovat binele general. O asemenea 
discuţie nu-şi are însă locul atunci cînd conduita unei persoane 
nu afectează interesele nici unei alte persoane, ci doar pe ale ei 
sau nu le afectează cu necesitate, dacă persoanele în cauză nu 
o doresc (presupunînd că este vorba de persoane mature, avînd 
nivelul intelectual obişnuit). în toate cazurile de acest fel, tre 
buie să existe o deplină libertate, juridică şi socială, de a 
acţiona şi de a suporta consecinţele. 

Ar înţelege cît se poate de greşit această doctrină cine ar pre
supune că este o doctrină a indiferenţei egoiste, care pretinde 
că fiinţele omeneşti nu au nimic comun una cu alta în ce 
priveşte conduita lor în viaţă şi că nici uneia nu trebuie să-i pese 
de buna conduită sau bunăstarea altora, cîtă vreme nu sînt 
implicate propriile ei interese. Străduinţele dezinteresate de a 
promova binele altora nu numai că nu trebuie să scadă, ci tre
buie să crească mult. Dar bunăvoinţa dezinteresată poate găsi 
alte instrumente de a convinge oamenii să facă ceea ce este spre 
binele lor decît gîrbaciul şi biciul, fie că este vorba de ele în 
sens propriu, fie metaforic. Departe de rnine gîndul de a sub
aprecia virtuţile grijii faţă de sine; ele sînt depăşite în impor
tanţă, dacă sînt depăşite, doar de cele sociale. Educaţiei îi revine 
în aceeaşi măsură rolul de a cultiva ambele categorii de virtuţi. 
Dar chiar educaţia lucrează şi prin convingere şi persuasiune, 
nu numai prin constrihgere şi, o dată ce vîrsta educaţiei a trecut 
virtuţile grijii faţă de sine trebuie înrădăcinate doar prin inter 
mediul celor dintfi| Fiinţele omeneşti îşi datorează unele altor 
ajutor întru deosebirea binelui de rău şi încurajare întru alegere 
celui dinţii şi evitarea celui din urmă. Ele trebuie mereu s 
se stimuleze reciproc în direcţia exersării tot mai ample 
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facultăţilor lor superioare, ca şi a îndreptării simţămintelor şi 
telurilor lor către ce este înţelept, nu către ce este nebunesc, 
astfel încît intenţiile şi gîndurile să se înalţe, nu să se degradeze, 
însă nici o persoană şi nici un grup de persoane nu are dreptul 
să spună altei fiinţe omeneşti aflate la vîrsta maturităţii să nu 
facă cu viaţa sa ceea ce aceasta a "decis să facă spre propriul său 
folos. Fiecare om este primul interesat de propriul său bine, căci 
interesul pe care l-ar putea avea faţă de acest bine orice alt om 
— exceptînd cazurile în care e vorba de un puternic ataşament 
personal — este neînsemnat în comparaţie cu cel pe care îl are 
cel în cauză. (Interesul pe care îl are societatea faţă de el ca per
soană (lăsînd la o parte conduita lui faţă de alţii) este parţial şi 
cu totul indirect; în timp ce, cu privire la propriile simţăminte şi 
propria situaţie, cel mai obişnuit bărbat, cea mai obişnuită 
femeie au mijloace de cunoaştere ce depăşesc nemăsurat de 
mult pe cele pe care le-ar putea avea oricine altcineva, Inter
venţia societăţii pentm a modifica judecata şi scopurile omului, 
în chestiuni care îl privesc doar pe el însuşi, trebuie să se bazeze 
pe presupuneri de ordin general. Acestea pot fi cu totul greşite 
şi, chiar dacă sînt corecte, este foarte probabil să fie aplicate 
greşit la cazurile individuale respective de către oameni care, 
privitor la împrejurările specifice acestor cazuri, nu au decît 
cunoştinţele cuiva care priveşte din afară. în acest sector, 
aşadar, al problemelor omului, Individuahtatea are cîmpul său 
potrivit de acţiune. în conduita pe care o au fiinţele omeneşti 
unele faţă de altele este necesar să fie respectate de cele mai 
multe ori anumite reguli generale, astfel ca oamenii să poată şti 
la ce trebuie să se aştepte; dar în chestiunile care-1 privesc pe 
individul însuşi, spontaneitatea sa individuală este îndreptăţită 
să se manifeste liber. Consideraţii menite să-1 ajute în aprecie
rile sale şi îndemnuri menite să-i întărească voinţa pot să-i fie 
oferite de alţii, chiar şi cu insistenţă; dar trebuie lăsat să ia el 
însuşi hotărîrea finală. Orice erori ar putea el comite, ignorînd 
sfaturile şi avertismentele primite, ele nu pot cîntări nici pe 
departe cît răul de a se permite altora să-1 constrîngă să facă 
ceea ce socotesc ei că este bine pentm el. 
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Nu vreau să spun că simţămintele cu care este privit un om 
de către ceilalţi n-ar trebui să fie influenţate nicicum de acele 
calităţi sau defecte ale sale care îl privesc doar pe el. Acest 
lucru nu este nici posibil, nici de dorit. Dacă el excelează în 
vreuna din calităţile care sînt spre binele lui, acest lucm este 
demn de admirat. Căci înseamnă că omul în cauză este cu atît 
mai aproape de idealul perfecţiunii umane. Iar dacă este ml 
mod vădit lipsit de aceste calităţi, ceilalţi vor nutri faţă de el un 
simţămînt cu totul opus admiraţiei. Există un anumit grad de 
nesăbuinţă, precum şi un anumit grad de ceea ce s-ar putea 
numi (deşi expresia este discutabilă) vulgaritate sau prost gust, 
care, deşi în sine nu poate justifica nici o încercare de a face 
ceva rău persoanei care manifestă aceste defecte, îi atrag cu 1 
necesitate şi în mod îndreptăţit aversiunea şi chiar, în cazurile 
extreme, dispreţul celorlalţi; asemenea sentimente se vor naşte 
în oricine posedă în suficientă măsură calităţile opuse defec- | 
telor menţionate. Se poate întîmpla ca, fără a face nici un rău 
altora, un om să acţioneze totuşi în aşa fel încît să ne vedem 
siliţi să-1 judecăm, privindu-1 ca pe un nesăbuit sau ca pe o î 
fiinţă inferioară; iar întrucît această judecată şi acest fel de a 
privi sînt lucruri pe care el ar prefera să le evite, îi facem un 1 
serviciu dacă îl prevenim dinainte cu privire la aceasta, ca şi cu 
privire la orice altă consecinţă neplăcută la care se expune. Ar I 
fi bine, într-adevăr, dacă aceste bune servicii s-ar face mult 
mai deschis decît o permite azi noţiunea noastră obişnuită de 
politeţe, dacă un om ar putea să-i arate cinstit altuia cînd consi-
deră că greşeşte, fără a fi apreciat ca fiind lipsit de maniere sau | 
îngîmfat Avem de asemenea dreptul ca, în diverse moduri, să f 
acţionăm conform opiniei noastre nefavorabile despre altul, I 
nu oprimînd astfel individualitatea lui, ci exercitînd-o pe a 1 
noastră. Nu sîntem obligaţi, spre exemplu, să căutăm socie- î 
tatea lui; avem dreptul de a-1 evita (deşi nu şi de a face acest j 
lucm în mod ostentativ), căci noi avem dreptul de a alege | 
societatea care ne este cea mai acceptabilă. Avem d r e p t u l ^ 
chiar şi datoria, de a-i preveni pe ceilalţi în legătură cu el, dacă 1 
socotim că exemplul lui sau felul său de a vorbi pot avea 1 
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efecte dăunătoare asupra celor cu care se întovărăşeşte. Putem 
acorda preferinţă altora faţă de el, atunci cînd este vorba de 
anumite bune servicii depinzînd de opţiunea noastră, excep-
tînd cazul acelora care pot duce la îndreptarea lui. în aceste 
feluri diferite un om poate suferi sancţiuni foarte severe din 
partea celorlalţi chiar şi pentru greşeli care nu-1 privesc direct 
pe el; însă el suferă aceste sancţiuni numai în măsura în care 
ele sînt consecinţele fireşti şi, ca să zicem aşa, spontane ale 
greşelilor înseşi, şi nu pentru că ele i s-ar aplica intenţionat 
pentru a-1 pedepsi. Un om care dă dovadă de nechibzuinţă, 
fncăpăţînare, vanitate — care nu poate trăi în limitele pe care 
le îngăduie nişte mijloace rezonabile — care nu se poate abţine 
de la a-şi lua libertăţi dăunătoare — care caută plăcerile anima
lice în dauna celor ale sensibilităţii şi intelectului — trebuie 
să se aştepte să scadă în ochii celorlalţi, să se bucure mai puţin 
de sentimente favorabile din partea lor, dar de acest lucm el 
nu are dreptul să se plîngă decît dacă, printr-o comportare 
desăvîrşită în societate, a meritat favoarea lor, cîştigîndu-şi 
astfel dreptul la bunele lor oficii, drept ce nu poate fi afectat de 
greşelile sale faţă de sine însuşi. 
f Ceea ce susţin eu este că inconvenientele care sînt absolut 
de nedespărţit de aprecierea nefavorabilă a altora sînt singu
rele la care se cuvine să fie supus vreodată un om pentru acea 
parte a comportării sale şi a caracterului său care priveşte pro
priul său bine, dar care nu afectează interesele altora în relaţiile 
lor cu el. Actele care prejudiciază pe alţii trebuie tratate într-un 
mod total diferit. încălcarea drepmrilor altuia, pricinuirea 
oricărei pierderi sau daune cuiva, ce nu se pot justifica prin 
exercitarea drepturilor, înşelătoria sau duplicitatea în relaţiile 
sale cu ei, exploatarea necinstită sau egoistă a avantajelor pe 
care le are asupra lor şi chiar abţinerea egoistă de la a-i apăra 
faţă de prejudicii — toate acestea pot face pe drept cuvînt 
obiectul dezaprobării, iar în cazuri grave, al reparaţiei şi 
pedepsei morale. Şi nu numai aceste acte, ci şi închnatiile care 
conduc la ele sînt complet imorale, făcînd pe drept cuvînt 
obiectul dezaprobării care poate ajunge pînă la repulsie. Cm-
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* lăcomie, aviditate (în lb. greacă în original). (N. t.) 
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zimea unor îhclinatii; răutatea şi firea arţăgoasă; invidia, cea 
mai odioasă şi mai potrivnică societăţii dintre patimi; 
prefăcătoria şi nesinceritatea, irascibilitatea pe motive neînte- ] 
meiate şi resentimentele cu totul exagerate comparativ cu ceea 
ce le-a provocat patima; dorinţa de a-i domina pe alţii, de al 
acapara mai multe avantaje decîtţi se cuvin (nX^ove^ia* gre
cilor); satisfacţia în umilirea altora; egoismul care pune pro-J 
pria persoană şi propriile preocupări mai presus de orice 
altceva, rezolvînd în interesul propriu toate chestiunile discu-1 
tabile — toate acestea sînt vicii morale, componente ale unui 
caracter moral rău şi odios; spre deosebire de greşelile faţă de 
sine, amintite mai înainte, care nu sînt, propriu-zis, acte imo
rale şi care, oricît de departe ar ajunge, nu echivalează cu 
ticăloşia. Ele pot constitui dovezi ale unei mari nesăbuinţe, 
lipse de demnitate personală sau de respect faţă de sine; dar 
fac obiectai dezaprobării morale doar atunci cînd implică o 
încălcare a datoriei faţă de ceilalţi, de dragul cărora individul 
trebuie să aibă grijă faţă de sine. Datoriile faţă de noi înşine 
nu sînt socialmente obligatorii decît dacă, în virtutea împre
jurărilor, constituie totodată datorii faţă de alţii. Noţiunea de 
datorie faţă de sine însuşi, atunci cînd înseamnă ceva mai mult 
decît prudenţă, înseamnă respect faţă de sine sau dezvoltare a 
propriei personalităţi, or pentru nici una din acestea omul nu 
are de dat seama în faţa semenilor săi, deoarece, în aceste 
cazuri, nu spre binele omenirii este el ţinut răspunzător de ele 
faţă de semeni. 

Distincţia dintre acea pierdere a consideraţiei semenilor lai 
care se expune, pe drept cuvînt, cineva din cauza unei lipse de 
pmdenţă sau demnitate personală şi dezaprobarea care i se 
cuvine pentm violarea drepturilor altora nu e doar o deosebire 
de nume. Atît pentru simţămintele noastre, cît şi pentm com
portarea noastră faţă de el, contează foarte mult dacă ne dis
place în chestiuni în care considerăm că avem dreptul de a-1 
controla sau în chestiuni în care nu avem acest drept. Dacă 

omul ne displace, n-avem decît să ne exprimăm dezgustai, 
putind să ne ţinem la distanţă de cineva la fel cum ne ţinem la 
distanţă de un obiect care ne displace; dar, pentm aceasta, nu 
trebuie să ne simţim chemaţi să-i stingherim viaţa. Trebuie să 
ne gîndim că el îşi primeşte deja sau îşi va primi întreaga 
pedeapsă pentru greşeala făcută; dacă îşi distruge viaţa prin 
felul greşit în care trăieşte, noi nu trebuie să dorim ca, pe acest 
motiv, să i-o stricăm şi mai mult; în loc de a dori să-1 pedep
sim, va trebui mai curînd să ne străduim să-i uşurăm pedeapsa, 
arătîndu-i cum poate evita sau remedia răul pe care propria sa 
conduită tinde să-1 atragă asupra lui. El ne poate trezi un sen
timent de milă, eventual şi de repulsie, dar nu unul de mînie 
sau indignare; nu trebuie să-1 tratăm ca pe un inamic public: 
lucrul cel mai rău pe care trebuie să ne considerăm îndreptăţiţi 
să i-1 facem este de a-1 lăsa în voia lui, în caz că nu intervenim, 
cu bunăvoinţă, arătîndu-i interes sau grijă. Este însă cu totul 
altceva dacă omul în cauză a încălcat reguli indispensabile 
protejării semenilor săi, fie luaţi individual, fie colectiv. 
Consecinţele negative ale actelor sale nu se îndreaptă atunci 
asupra lui însuşi, ci asupra altora; iar societatea, ca apărătoare 
a membrilor ei, trebuie să recurgă la represalii împotriva lui; 
trebuie să-1 facă să sufere în scopul expres de a-1 pedepsi şi 
trebuie să aibă grijă ca pedeapsa să fie îndeajuns de severă. în 
acest caz, el este faţă de noi în postura de acuzat, iar noi sîntem 
chemaţi nu numai să-1 judecăm, ci şi să executăm, într-un fel 
sau altul, sentinţa pe care am dat-o; în celălalt caz, nu este 
menirea noastră de a-1 face să sufere, decît prin consecinţele 
care, întâmplător, ar putea decurge din faptul că şi noi ne folo
sim, în rezolvarea propriilor treburi, de aceeaşi übertäte pe 
care i-o acordăm şi lui în rezolvarea treburilor sale. 

Distincţia evidenţiată aici între partea din viaţa unui om 
care îl priveşte numai pe el însuşi şi partea care îi priveşte pe 
ceilalţi va fi respinsă de mulţi. Cum oare (poate întreba cineva) 
ar putea vreo parte a comportării unui membru al societăţii 
să fie indiferentă celorlalţi membri? Nici un membru al aces
teia nu este o fiinţă izolată; este imposibil ca un om să fac?! 
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ceva care îi dăunează serios sau permanent lui însuşi fără a 
afecta negativ cel puţin pe cei aflaţi în strihsă legătură cu el, iar 
adesea şi pe mulţi alţii. Dacă aduce prejudicii propriei sale 
proprietăţi, el vatămă astfel pe cei care, direct sau indirect, 
obţineau un sprijin de pe urma ei şi, în general, diminuează, 
mai mult sau mai puţin, bogăţia întregii comunităţi. Dacă îşi 
degradează facultăţile mentale sau fizice, nu numai că face un 
rău celor a căror fericire depinde într-o măsură sau alta de el, 
dar devine totodată inapt de a-şi îndeplini îndatoririle faţă de 
semenii săi, în general; poate să devină o povară pentru 
bunăvoinţa şi afecţiunea lor; iar dacă o asemenea conduită ar 
deveni ceva foarte frecvent, cu greu ar mai putea exista vreo 
altă abatere care să dăuneze mai mult binelui general. în sfîrşit, 
dacă prin viciile şi nesăbuinţele sale un om nu vatămă în mod 
direct pe alţii, el aduce totuşi (s-ar putea spune) prejudicii prin 
exemplul pe care îl dă; şi ar trebui să fie constrîns să se contro
leze, spre binele celor pe care observarea sau cunoaşterea 
conduitei sale i-ar putea corupe sau conduce pe un drum greşit 

Şi chiar (s-ar putea adăuga) dacă urmările greşitei com
portări a unui ins depravat sau nechibzuit ar putea să nu-1 afec
teze decît pe el însuşi, ar trebui oare ca societatea să-i lase în 
voia lor pe cei care în mod vădit nu sîht apţi să se conducă sin
guri? Dacă societatea datorează (lucru recunoscut) protecţie 
copiilor şi minorilor, nu este oare ea la fel de obligată să asi
gure protecţie şi persoanelor mature care sînt însă tot incapa
bile de a se conduce singure? Dacă jocurile de noroc, beţia, 
lipsa de cumpătare, lenevia sau murdăria prejudiciază fericirea 
şi împiedică progresul, în aceeaşi măsură ca multe sau chiar 
ca aproape toate actele interzise de lege, de ce oare (s-ar putea 
întreba) n-ar trebui ca legea, cîtă vreme este în concordanţă cu 
posibilităţile practice şi interesele sociale, să se străduiască să 
le reprime şi pe ele? Şi, ca adaos la inevitabilele imperfecţiuni 
ale legii, n-ar trebui oare ca opinia publică să organizeze cel 
puţin o supraveghere puternică asupra acestor vicii şi să aplice 
inflexibil sancţiuni sociale celor despre care se ştie că se fac 
vinovaţi de ele? Aici nu este vorba (s-ar putea spune) de o 
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îngrădire a individualităţii ori de împiedicarea experimentării 
unor moduri de viaţă noi şi originale. Singurul lucru dorit este 
prevenirea acelor lucruri care au fost experimentate şi 
condamnate de la începutul lumii şi pînă azi, a lucrurilor dove
dite prin experienţă a nu fi de folos şi nici potrivite perso
nalităţii cuiva. Trebuie să existe un anumit interval de timp şi 
o anume experienţă după care un adevăr moral sau o regulă de 
viaţă pot fi considerate statornicite; şi nu poate fi decît de dorit 
ca fiecare generaţie ce urmează să fie prevenită pentru a nu 
cădea în aceeaşi prăpastie care s-a dovedit fatală pentru pre
decesorii lor. 

Eu admit întru totul că răul pe care un om şi-1 poate face 
lui însuşi poate afecta serios pe cei aflaţi în strîhse legături cu 
el, atît prin intermediul simpatiilor, cît şi al intereselor lor, iar 
într-o măsură neînsemnată şi întreaga societate. Atunci cînd, 
printr-o conduită de acest fel, un om ajunge să încalce o 
obligaţie bine definită şi determinată faţă de o altă persoană 
sau faţă de alte persoane, atunci chestiunea iese din categoria 
celor privitoare la propria persoană şi devine susceptibilă de 
sancţiune morală în sensul propriu al cuvîntalui.JDacă, spre 
exemplu, un om ajunge, prin lipsa de cumpătare sau extra
vaganţa sa, incapabil de a-şi mai plăti datoriile sau, o dată ce 
şi-a asumat răspunderea morală a întemeierii unei familii, 
ajunge, din aceeaşi cauză, incapabil de a-şi întreţine familia 
sau de a educa pe membrii ei, el merită să fie condamnat şi ar 
putea fi pe bună dreptate pedepsit; dar nu pentru extravaganţă, 
ci pentru încălcarea datoriei sale faţă de familie sau faţă de cre
ditorii săi. Dacă veniturile pe care ar fi trebuit să le acorde 
acestora el le-ar deturna chiar în vederea celei mai chibzuite 
investiţii, vina morală ar fi aceeaşi. George BarnwelT şi-a ucis 
unchiul pentru a face rost de bani amantei sale; dar şi dacă ar 
fi făcut-o pentru a se lansa în afaceri, tot ar fi fost spmzurat. De 
asemenea, în cazul deseori întîlnit al omului care pricinuieşte 
suferinţe familiei sale datorită faptului că a ajuns robul unor 

* Eroul unei balade populare englezeşti. (N. i) 
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obiceiuri rele, reproşurile, pentru lipsa de suflet şi nere
cunoştinţa, sînt pe deplin meritate; dar tot aşa ar fi şi dacă obi
ceiurile sale n-ar fi, în sine, rele, cîtă vreme aceste obiceiuri ar 
fi totuşi pricină de suferinţă pentru cei cu care trăieşte 
împreună sau a căror stare materială, în virtutea unor legatari î 
personale, depinde de el. (Cine nu dă consideraţia cuvenită 
în general intereselor şi simţămintelor altora, cîtă vreme nu 
este constrîns de vreo datorie mai stringentă şi nici îndreptăţit 
să acorde o prioritate îndreptăţită propriei persoane, este sus
ceptibil de condamnare morală pentm această lipsă de consi-
deratie, dar nu şi pentm cauza ei, nu pentru greşelile, cu caracter 
personal, faţă de sine, care au fost motivul îndepărtat ce a 
condus la ea. în mod asemănător, atunci cînd un om, printr-o j 
comportare pur egoistă, se dovedeşte incapabil de a-şi îndeplini 
o anumită datorie care-i revine faţă de colectivitate, el este 
vinovat de a fi adus un prejudiciu societăţii. Nici un om nu tre
buie pedepsit pentm simplul fapt că s-a îmbătat; dar un soldat 
sau un poliţist trebuie pedepsit dacă este găsit beat în timpul 
serviciului. Pe scurt, ori de cîte ori există o daună precisă sau, 
un risc bine determinat de producere a unei daune, fie faţă de_ 
un individ, fie faţă de colectivitate, chestiunea iese din sfera, 
rezervată libertăţii, plasîndu-se în aceea a moralităţii sau a legiij 

însă în ceea ce priveşte prejudiciul doar accidental sau, cum 
s-ar putea numi, „prezumtiv", pe care un om îl aduce societăţii 
printr-o comportare care nici nu încalcă vreo datorie precisă , 
faţă de colectivitate, nici nu prilejuieşte vătămarea vizibilă a 
vreunui alt individ decît el însuşi, inconvenientul adus de el 
este unul pe care societatea îşi poate permite să-1 suporte, de 
dragul binelui mai însemnat care este libertatea umană. Dacă 
ar fi ca oamenii maturi să fie pedepsiţi pentm că nu au grija 
cuvenită faţă de ei înşişi, eu aş prefera ca aceasta să se facă 
pentm binele lor decît sub pretextul că astfel se previne dimi
nuarea capacităţii lor de a aduce societăţii nişte beneficii pe 
care aceasta nu pretinde că are dreptul să le reclame. Eu însă \ 
nu pot fi de acord să discut chestiunea ca şi cum societatea 
n-at avea nici un alt mijloc de a-i aduce pe membrii săi mai 
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slabi la nivelul cerinţelor sale obişnuite privind conduita 
raţională decît acela de a aştepta pînă ce ei fac un lucru iraţio
nal şi a-i pedepsi apoi, juridic sau moral, pentm acesta.^Socie-
latea a avut puteri absolute asupra lor în toată perioada timpurie 
a existenţei lor: a avut la dispoziţie întreaga perioadă a 
copilăriei şi a vîrstei minoratului în care putea să încerce să-i 
facă apţi de comportare raţională în viaţă. Generaţia actuală 
este stăpîna atît a educaţiei cît şi a tuturor împrejurărilor de 
viaţă ale generaţiei următoareyCe-i drept, ea nu poate să-i facă 
pe membrii acesteia absolut înţelepţi şi buni, pentm că este ea 
însăşi atît de regretabil deficitară în ce priveşte bunătatea şi 
înţelepciunea; iar în cazuri individuale, cele mai bune dintre 
eforturile sale nu sînt totdeauna şi cele mai eficiente, dar ea 
este capabilă, cît se poate de bine, să facă generaţia care se 
ridică, luată în întregul ei, la fel de bună, şi chiar ceva mai 
bună, decît este ea însăşi. Dacă societatea permite ca un număr 
considerabil din membru săi să rămînă şi la vîrsta adultă copii, 
incapabili d e a se lăsa înrîuriţi de examinarea raţională a moti
velor mai îndepărtate, atunci ea este cea care poartă vina 
pentm urmările ce decurg de aici. înarmată nu numai cu toate 
mijloacele pe care le are educaţia, dar şi cu ascendentul pe care 
autoritatea opiniilor unanim admise îl are totdeauna asupra 
acelor spirite care sînt cel mai puţin capabile să judece singure 
şi ajutată de sancţiunile fireşti care nu pot să nu se abată asupra 
celor ce-şi atrag repulsia sau dispreţul celor ce-i cunosc, socie
tatea să nu pretindă că are nevoie, pe lîngă toate acestea, şi de 
puterea de a porunci şi de a impune ascultare în chestiuni care 
privesc personal pe indivizi, în chestiuni în care, conform 
tuturor principiilor de guvernare şi de justiţie, dreptul de a 
hotărî trebuie să revină celor care au de suferit consecinţele. 
Nici nu există ceva care ar putea să compromită şi să zădărni
cească mai mult mijloacele mai bune de a înrîuri conduita 
decît o face recurgerea la mijloace rele. Dacă printre cei asupra 
cărora se îndreaptă încercarea de a constrînge la chibzuinţă şi 
moderaţie există unii care au stofa din care se croiesc caracte
rele viguroase şi independente, atunci cei în cauză, fără 



108 DESPRE LIBERTATE 

excepţie, se vor revolta împotriva jugului. Nici un om de acest 
fel nu va socoti că alţii au dreptul de a-1 controla în chestiu
nile care îl privesc, aşa cum au dreptul de a-1 împiedica să le 
aducă prejudicii în cele care îi privesc pe ei; să sfideze o ase
menea autoritate uzurpatoare, făcînd cu ostentaţie exact opusul 
a ceea ce ea ordonă ajunge foarte repede să fie considerat un 1 
adevărat semn de bravură şi curaj; aşa cum s-a întîmplat în 
cazul vulgarităţii care, în vremea lui Carol al II-lea, a urmat 
intoleranţei morale fanatice a puritanilor. Iar cu privire la ceea 
ce se spune despre necesitatea de a apăra societatea faţă de 
exemplul rău dat altora de către cei vicioşi sau prea îngăduitori 
cu ei înşişi este adevărat că un exemplu rău poate avea urmări 
periculoase, mai ales exemplul celui care face ceva rău altora 
fără să fie pedepsit. Dar noi vorbim acum de comportarea 
care, fără a face rău altora, se presupune a face mult rău agen- I 
tului însuşi; şi nu văd cum cei care cred acest lucru ar putea 
gîndi altfel decît că, îh ansamblu, exemplul trebuie să fie mai I 
mult binefăcător decît vătămător, deoarece, dacă el dă în I 
vileag conduita greşită, tot el dă în vileag şi acele urmări dure- I 
roase sau degradante care, atîta vreme cît conduita este pe 
drept condamnată, nu pot să nu o însoţească, în toate cazurile 
sau în cele mai multe din ele. 

Dar cel mai puternic dintre toate argumentele ce se pot 
aduce împotriva intervenţiei publicului larg în chestiunile ce ; 
ţin de conduita strict personală este acela că, atunci cînd acesta 1 
intervine, este mai mult decît probabil că intervine cum nu îre- I 
buie şi unde nu trebuie. în chestiuni de moralitate publică, pri- | 
vind datoria faţă de alţii, opinia publică, adică a majorităţii 1 
dominante, deşi adeseori greşită, este totuşi, după cît se pare, J 
de cele mai multe ori corectă; căci în chestiuni de acest fel celor 
ce o compun nu li se cere nimic altceva decît să judece despre I 
propriile lor interese, despre felul în care un anume mod de 
comportare, dacă practicarea sa ar fi permisă, i-ar afecta pe ei 
înşişi. în schimb, opinia unei majorităţi de acelaşi fel asupra j 
unor chestiuni de conduită care îl privesc doar pe individul 
însuşi, dacă este impusă ca lege unei minorităţi, este, după 
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toate probabilităţile, tot atît de des greşită pe cît de des este 
corectă; căci în aceste situaţii opinia publică înseamnă, în cel 
mai bun caz, părerea unora despre ceea ce este bun sau rău 
pentru alţii; iar deseori nu înseamnă nici măcar atît, publicul 
trecînd, cu cea mai adîncă indiferenţă, peste ce este pe placul 
sau în interesul celor a căror conduită o judecă, luînd în consi
derare numai propriile preferinţe. Sînt mulţi oameni care 
consideră orice conduită care le displace drept un prejudiciu 
adus lor, personal, resimţind-o ca pe o ofensă la adresa pro
priilor lor simţăminte; cum a făcut un bigot care, atunci cînd a 
fost acuzat că nu respectă simţămintele religioase ale altora, a 
fost auzit replicînd că aceia nu respectă simţămintele lui, per-
sistînd în odiosul lor cult sau crez. Nu se poate pune însă pe 
acelaşi plan ceea ce simte cineva faţă de propriile păreri şi ceea 
ce simte altul care este ofensat de faptul că cel dinţii are părerea 
pc care o are; tot aşa cum nu stau pe acelaşi plan dorinţa unui 
hoţ de a fura punga cuiva şi dorinţa proprietarului ei de a o 
păstra. Gusturile unui om sînt în aceeaşi măsură treaba lui per
sonală ca şi părerile sau punga lui. Oricine îşi poate cu uşurinţă 
închipui un public ideal care ar lăsa neatinsă libertatea de ale
gere a indivizilor în toate chestiunile incerte, cerîndu-le doar să 
se abţină de la acele moduri de comportare pe care le-a 
condamnat întreaga experienţă umană. Dar unde s-a văzut un 
public care să pună astfel de limite cenzurii pe care o exercită? 
sau cînd îşi bate publicul capul cu experienţa universală? 
Amestecîndu-se în chestiuni de conduită personală, el se 
gîndeşte rareori la altceva decît la monstruozitatea unei com
portări sau simţiri care s-ar deosebi de cele proprii lui însuşi; 
si acest criteriu de judecată, abia mascat, este înfăţişat ome
nirii, de către nouă zecimi dintre moralişti şi teoreticieni, ca şi 
cum ar fi imperativul impus de religie şi filozofie. Ei ne învaţă 
că anumite lucruri sînt corecte pentru că sînt corecte; pentru 
că aşa le socotim noi. Ne spun să căutăm în minţile şi inimile 
noastre legile privind conduita, legi obligatorii pentru noi 
înşine şi pentru toţi ceilalţi. Iar bietul public ce altceva poate 
face decît să aplice aceste recomandări, făcînd din propriile 
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aprecieri asupra binelui şi răului, dacă acestea se bucură de o 
unanimitate acceptabilă în rîndurile sale, obligaţii pentru toată 
lumea? 

Răul evidenţiat aici nu este unul care există doar în teorie; 
şi poate că cititorul aşteaptă să dau exemple în care publicul 
din ţara şi epoca noastră conferă în mod nepotrivit propriilor 
sale preferinţe caracterul unor legi morale. Eu însă nu scriu un 
eseu asupra aberaţiilor atitudinii morale existente. Acesta este 
un subiect prea însemnat pentru a fi discutat doar în treacăt, 
ca simplă ilustrare. Totuşi exemplele sînt necesare pentm a 
arăta că principiul pe care îl susţin este de importanţă majoră, 
ca şi de importanţă practică, şi că nu mă străduiesc să ridic o 
stavilă în calea unui rău imaginar. Şi nu e greu de arătat, prin 
nenumărate exemple, că extinderea graniţelor a ceea ce s-ar 
putea numi poliţia morală pînă la încălcarea acelei libertăţi 
individuale care este, în mod absolut indiscutabil, legitimă 
constituie una dintre cele mai răspîndite înclinaţii omeneşti. 

Ca prim exemplu, luaţi antipatiile pe care oamenii Ic 
nutresc împotriva altor oameni pentm simplul motiv că au alte 
credinţe religioase şi nu respectă aceleaşi prescripţii religioase, 
în special cînd e vorba de abstinenţă. Ca să citez un exemplu 
destul de banal, nimic din crezul şi practica creştinilor nu 
contribuie mai mult la întreţinerea urii mahomedanilor faţă de 
ei decît consumul de către cei dinţii al cărnii de porc. Puţine 
sînt lucrurile pe care creştinii şi europenii le privesc cu un 
dezgust mai sincer decît cel cu care musulmanii privesc acest 
fel anume de a-ţi potoli foamea. Este, mai întîi, o ofensă adusă 
religiei lor, dar aceasta nu explică nicidecum gradul înalt 
şi felul specific al repulsiei lor; căci şi vinul este interzis 
de religia lor, dar înfruptarea din el, deşi socotită de toţi musul
manii ceva rău, nu este socotită dezgustătoare. Aversiunea lor 
faţă de carnea .necuratei jivine" este, dimpotrivă, de acel gen 
anume, asemănător unei repulsii instinctive, pe care ideea de 
necurăţenie, o dată ce pătrunde adînc în simţire, pare să-1 tre
zească totdeauna pînă şi în cei ale căror obiceiuri personale nu 
se disting defel prin curăţenie, gen exemplificat în mod remar-
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cabil de sentimentul de impuritate religioasă care este atît de 
intens la hinduşi. Să presupunem acum că în rîndurile unui 
popor, în care majoritatea ar fi formată din musulmani, acea 
majoritate ar insista să nu se permită ca în ţară cineva să 
mănînce came de porc. Acest lucm n-ar fi cîtuşi de puţin nou 
în ţările islamice1. Ar însemna el însă o exercitare legitimă a 
autorităţii morale a opiniei publice? Şi dacă nu, de ce nu? 
Pentm acest public, obiceiul respectiv este într-adevăr re
voltător. De asemenea, ei cred în mod sincer că el este interzis 
şi detestat de Divinitate. Această interdicţie nu ar putea fi 
condamnată nici ca persecuţie religioasă. Căci, deşi s-ar putea 
ca ea să aibă o origine religioasă, totuşi n-ar fi persecuţie pe 
motive religioase, deoarece nici o religie nu face din consu
marea cărnii de porc o datorie. Singurul temei valabil de 
condamnare ar putea fi acela că nu este treaba pubhcului să se 
amestece în chestiuni care ţin de gusturile personale şi 
preocupările pentm sine ale individului. 

Dar să venim ceva mai aproape de casă: majoritatea spa
niolilor consideră a fi o mare impietate, ce ofensează în cel 
mai înalt grad Fiinţa Supremă, slăvirea acesteia în alt fel decît 
cel romano-catolic; şi nici un alt mod public de a o slăvi (decît 
cel romano-catolic) nu este admis de lege pe pămîntul spaniol. 
Lumea din sudul Europei consideră căsătoria clericilor nu 
numai ca un lucm care vădeşte lipsa de credinţă, ci şi ca un 
lucm impur, lipsit de decenţă, necuviincios, dezgustător. Ce 

1 Cazul parşilor din Bombay oferă în această privinţă un exemplu. 
Atunci cînd membrii acestui neam harnic şi întreprinzător, descendenţii ado
ratorilor persani ai focului, au ajuns, fugind din faţa califilor care intraseră 
în ţara lor de baştină, în India de Vest, ei au fost toleraţi de regii hinduşi cu 
condiţia de a nu mînca deloc carne de vită. Cînd acele regiuni au căzut, mai 
tîrziu, sub dominaţia cuceritorilor mahomedani, parşii s-au bucurat în conti
nuare de indulgenţa lor, cu condiţia de a se abţine de la consumarea cărnii de 
porc. Ceea ce la început n-a fost decît supunere faţă de stăpînire a devenit 
mai tîrziu o a doua natură şi astăzi parşii se abţin de la consumarea atît a 
cărnii de vită, cît şi a cărnii de porc. Deşi nu este impusă de religia lor, dubla 
abstinenţă a devenit un obicei al neamului lor; iar obiceiul, în Orient, este o 
religie. 
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cred oare protestanţii despre aceste simţăminte absolut sincere 
şi despre încercarea de a le impune celor ce nu sînt catolici? 
Dacă ar fi îndreptăţit ca un om să stînjenească libertatea altuia 
în chestiuni care nu privesc interesele publice, pe baza cărui 
principiu ar mai putea fi excluse însă aceste situaţii fără a 
comite o inconsecvenţă sau cine ar putea să-i condamne pe 
oamenii care doresc să suprime ceea ce ei consideră a fi un I 
lucm scandalos în ochii lui Dumnezeu şi ai oamenilor? Nu se | 
poate aduce în favoarea interzicerii unui lucm privit ca o imo-1 
ralitate de ordin personal nici un argument care să fie mai 
puternic decît cel ce pledează în favoarea suprimării acestor 
practici în ochii celor care le privesc drept impietăţi; iar dacă 
nu dorim să adoptăm logica persecutorilor, spunînd că noi 
putem persecuta pe alţii căci avem dreptate, pe ctad ei nu tre
buie să ne persecute, deoarece greşesc, atunci trebuie să ne 
ferim să admitem un principiu pe care l-am resimţi ca pe o 
mare nedreptate în cazul cînd ni s-ar aplica nouă înşine. 

Exemplelor date mai înainte li s-ar putea obiecta, deşi 
aceasta n-ar fi o obiecţie rezonabilă, că sînt deduse din împre
jurări care nu sînt posibile la noi: fiind improbabil ca, în • 
Anglia, opinia publică să impună abţinerea de a mînca diverse 
cărnuri sau să împiedice pe oameni de a venera pe cine vor ori 
de a se căsători sau nu conform crezului sau înclinaţiilor lor. 
Următorul exemplu însă va ilustra un mod de îngrădire a 
libertăţii de al cărui pericol nu sîntem nici noi cu totul feriţi. 
Oriunde puritanii au fost îndeajuns de puternici, cum a fost 
cazul în Noua Anglie sau în Marea Britanie ta. vremea repu
blicii, ei s-au străduit şi au reuşit în bună măsură să pună capăt 
tuturor distracţiilor publice şi aproape tuturor celor particulare: 
în special muzicii, dansului, jocurilor publice, altor întruniri 
cu scop de divertisment, precum şi teatrului. Există încă în 
Anglia mari grupuri de oameni ale căror idei morale şi reli
gioase condamnă aceste moduri de recreere; şi cum aceste gru
puri aparţin mai ales clasei de mijloc, care reprezintă forţa 
aflată ta ascensiune ta actualele condiţii sociale şi politice din 
regat, nu este deloc imposibil ca persoane cu asemenea 
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simţăminte să ajungă într-o bună zi să deţină majoritatea în 
Parlament. Cum va privi restul comunităţii faptul că dis
tracţiile ce îi vor fi permise vor fi reglementate pe baza 
simţămintelor morale şi religioase ale mult mai severilor cal-
vinişti şi metodişti? Oare nu va dori, atonei, în mod destul de 
imperios, ca aceşti membri ai societăţii a căror pioşenie este 
stînjenitoare să-şi vadă de treburile lor? Or, tocmai acest lucm 
ar trebui spus fiecărei cîrmuiri şi fiecărui public care are 
pretenţia ca nici un om să nu se bucure de o plăcere pe care 
ele o socotesc nesănătoasă. Dar dacă principiul care stă la baza 
acestei pretenţii ar fi acceptat, atunci nimeni n-ar putea, în mod 
rezonabil, să obiecteze ta cazul cînd majoritatea sau altă forţă 
preponderentă în ţară ar acţiona pe baza lui; şi toţi oamenii ar 
trebui să fie gata să se conformeze ideii de republică creştină, 
aşa cum era ea înţeleasă de primii colonişti din Noua Anglie, 
în caz că o comunitate religioasă asemănătoare cu a lor ar reuşi 
vreodată să-şi recîştige terenul pierdut, aşa cum s-a întîmplat 
de atîtea ori cu religii presupuse a fi în declin. 

Dar să ne închipuim o altă situaţie posibilă a cărei apariţie 
este poate mai probabilă decît a celei menţionate în ultimul 
exemplu. După cum este unanim recunoscut, există ta lumea 
contemporană o puternică tendinţă către organizarea demo
cratică a societăţii, organizare însoţită sau nu de existenţa 
unor instituţii politice populare. Se afirmă că în ţara în care 
această tendinţă s-ar fi materializat cel mai mult, în care atît 
societatea, cît şi cîrmuirea sînt foarte democratice — e vorba 
de Statele Unite —, simţămintele majorităţii, căreia orice 
aparenţă a unui stil de viaţă mai fastuos sau mai costisitor 
decît cel la care poate ea aspira să se ridice îi este deza
greabilă, acţionează ca o lege somptuară* destul de eficace şi 
că în multe părţi din Uniunea americană este într-adevăr 
dificil ca un om cu venituri foarte mari să poată găsi un mod 
de a le cheltui fără a risca să stîrnească dezaprobarea 

* Lege reglementînd stilul de viaţă al oamenilor, în scopul prevenirii 
exceselor şi extravaganţelor şocante (de exemplu, în materie de lux). (N. t) 



114 DESPRE LIBERTATE 

populară. Deşi asemenea afirmaţii sînt, fără nici o îndoială, 
mult exagerate, dacă e să le luăm ca prezentări ale faptelor 
reale, totuşi starea de lucruri descrisă de ele nu este numai 
posibilă şi lesne de închipuit, dar este chiar un rezultat pro
babil al simţămintelor democratice combinate cu ideea că 
publicul are drept de veto asupra felului în care indivizii tre
buie să-şi cheltuiască veniturile. Nu trebuie decît să mai pre
supunem o răspîndire apreciabilă a opiniilor socialiste, şi în 
ochii majorităţii a fi în posesia unei proprietăţi ce depăşeşte 
un anumit nivel scăzut sau a vreunui venit ce nu a fost cîştigat 
prin muncă manuală ar putea deveni un lucru scandalos. 
Păreri asemănătoare, în principiu, cu acestea predomină deja 
în mare măsură în rîndurile clasei muncitorilor manuali şi 
apasă greu, tiranic, asupra celor ce se supun în principal opi
niei clasei respective, adică tocmai asupra membrilor ei. Este 
ştiut că muncitorii care lucrează prost şi care, în multe ramuri 
industriale, constituie majoritatea lucrătorilor sînt în mod 
hotărît de părerea că ei trebuie să primească aceleaşi salarii ca 
şi cei care lucrează bine, precum şi că nimănui n-ar trebui să-i 
fie permis ca, lucrînd în acord sau în vreun alt fel, să cîştige, 
datorită îndemînării superioare sau hărniciei, mai mult decît 
cîştigă alţii care sînt lipsiţi de aceste calităţi. Şi aceştia recurg 
la o poliţie morală, care uneori devine şi fizică, pentru a îm
piedica pe lucrătorii îndemînatici să primească, iar pe patroni 
să dea, o remuneraţie mai mare pentru o prestaţie superioară. 
Dacă publicul are dreptul de a decide în chestiuni personale, 
eu nu văd de ce asemenea oameni ar greşi sau cum un anumit 
public ar putea fi blamat pentru faptul că revendică asupra 
comportării membrilor săi aceeaşi autoritate pe care publicul 
larg o revendică asupra oamenilor în general. 

Dar să nu mai stăruim asupra unor cazuri ipotetice. Există, 
chiar în zilele noastre, uzurpări flagrante, efectiv practicate, 
ale libertăţii vieţii particulare, precum şi uzurpări încă şi mai 
mari ce ameninţă, cu oarecare şanse, să se impună.,Şi tot în 
zilele noastre se fac auzite opinii ce revendică dreptul nelimitat 
al publicului nu numai de a interzice prin lege tot ce consideră 
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a fi greşit, ci şi de a interzice, în scopul de a prcîntîmpina ceea 
ce consideră a fi greşit, un număr de lucruri despre care admite 
că sînt nevinovate.j 

în numele prevenirii patimii beţiei, locuitorilor dintr-o 
colonie engleză şi a aproape jumătate din Statele Unite li s-a 
interzis prin lege să facă uz de băuturi fermentate în oricare 
alte scopuri decît cele,medicale: căci interzicerea vînzării lor 
este, de fapt, aşa cum s-a şi intenţionat să fie, o interzicere a 
folosirii lor. Şi, deşi imposibilitatea aplicării acestei legi a pri
cinuit abrogarea ei în mai multe state ale Uniunii americane, 
inclusiv în cel de la numele cămia se trage numele ei*, s-a 
iniţiat totuşi o încercare, continuată cu mult zel de către o 
seamă de oameni ce se declară filantropi, de a face agitaţie în 
favoarea unei legi asemănătoare şi în Anglia. Asociaţia sau 
„Alianţa"**, cum îşi spune ea însăşi, care s-a format în acest 
scop, a dobîndit oarecare notorietate datorită publicităţii de 
care s-a bucurat corespondenţa dintre secretariatul ei şi una 
dintre foarte puţinele personalităţi publice din Anglia care 
susţin că opiniile unui politician trebuie să se bazeze pe prin
cipii. Contribuţia lordului Stanley la această corespondenţă 
este de natură să întărească speranţele pe care le-au pus deja în 
el cei care ştiu cît de rare sînt, din nefericire, printre cei ce joacă 
un rol în viaţa publică, calităţi ca acelea manifestate în unele din 
apariţiile sale publice. Purtătorul de cuvînt al Alianţei, care „ar 
deplînge profund recunoaşterea oricărui principiu ce ar putea 
fi răstălmăcit în aşa fel încît să justifice bigotismul şi per
secuţia", se străduieşte să scoată în evidenţă „bariera mare şi 
de netrecut" ce desparte asemenea principii de cele ale aso
ciaţiei. „Toate chestiunile privitoare la gîndire, opinii, conşti
inţă mi se paf", spune el, „a se afla în afara sferei legislaţiei; iar 
toate cele ce vizează actele sociale, obiceiurile, relaţiile, subor-

* Legea respectivă purta numele de „Legea Mâine asupra băuturilor 
(alcoolice)" (N. t.) 

** Este vorba despre o asociaţie, înfiinţată în 1853, care milita pentru 
promulgarea unei legi vizînd interzicerea Vînzării băuturilor alcoolice. (N. t.) 
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donate doar puterii legitime a statului însuşi, şi nu individului, 
a fi înlăuntrul acestei sfere." Nu se face nici o menţiune privi- 1 
toare la o a treia categorie, diferită de acestea două, adică la 
actele şi obiceiurile care nu sînt sociale, ci individuale; cu toate 
că tocmai acestei categorii îi aparţine, cu siguranţă, actul de a 
consuma băuturi fermentate. însă vînzarea băutorilor fermen
tate este o formă de negoţ, iar negoţul este o activitate socială, 
îngrădirea pusă în cauză nu este însă o îngrădire a libertăţii vînză-
torului, ci a cumpărătorului şi consumatorului; căci statul ar putea 
să-i interzică să bea vin la fel de bine cum, ui mod intenţionat, 
îl pune în imposibilitatea de a şi-1 procura. Dar secretarul zice: 
„în calitate de cetăţean, revendic dreptul la legiferare ori de 
cîte ori drepturile mele sociale sînt ştirbite prin actele sociale 
ale altora". Şi acum, în legătură cu definirea acestor „drepturi 
sociale": „Dacă există lucruri care îmi ştirbesc drepturile 
sociale, atunci comerţul cu băutori tari se numără, cu sigu
ranţă, printre ele. El distruge dreptul meu fundamental la 
siguranţă, creînd şi stimulînd mereu dezordinea socială. îmi 
încalcă dreptul la egalitate, căci se obţine profit din crearea 
unei sărăcii pentru atenuarea căreia sînt folosiţi bani din impo
zitul plătit de mine. îmi stînjeneşte dreptul la o dezvoltare 
morală şi intelectuală liberă, semănînd pericole pe calea pe 
care o urmez, precum şi slăbind şi demoralizîhd societatea, de 
la care eu am tot dreptul să pretind comunicare şi sprijin 
mutual." Iată o teorie a „drepturilor sociale" de un gen care, 
după toate probabilităţile, nu şi-a mai găsit niciodată pînă 
acum expresia în cuvintei care pretinde nici mai mult nici mai 
puţin decît că este dreptul social absolut al fiecărui individ de 
a pretinde ca orice alt individ să se comporte, în toate 
privinţele, exact aşa cum s-ar cuveni; că oricine se abate cîtoşi 
de puţin de. la o asemenea comportare violează drepturile 
mele, autorizîndu-mă să cer puterii legislative să înlăture răul.) 
Un principiu atît de monstruos este cu mult mai periculos decît 
orice caz singular de îngrădire a libertăţii; nu există nici măcar 
o singură violare a libertăţii care să nu poată fi justificată cu 1 
ajutorul lui; el nu recunoaşte dreptul la nici una dintre libertăţi, I 
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* Legislaţie care reglementa respectarea repausului duminical. (N. t.) 

exceptând poate pe aceea de a avea păreri ţinute în secret, 
neexprimate niciodată; căci, în clipa în care o opinie consi
derată de mine nocivă a ieşit din gura cuiva, ea ştirbeşte toate 
„drepturile sociale" atribuite mic de către Alianţă. Doctrina 
respectivă recunoaşte fiecărui om dreplul de a se preocupa de 
desăvîrşirea morală, intelectuală şi chiar fizică a altora, desă
vârşire ce ar urma să fie definită conform etaloanelor împăr
tăşite de cel ce revendică un asemenea drept. 

Un alt exemplu important de amestec nelegitim în chestiuni 
ce ţin de libertatea la care are dreptul orice individ, amestec 
ce nu este doar o primejdie potenţială, ci unul care triumfă efectiv 
de mult este legislaţia sabatică*. Fără îndoială, abţinerea, o zi 
pe săptămînă, de la exercitarea obişnuitei ocupaţii zilnice — în 
măsura în care cerinţele vieţii permit acest lucru — deşi nu 
constituie nicidecum o obligaţie religioasă decît pentru evrei, 
este un obicei extrem de binefăcător. Şi, întrucît acest obicei 
nu poate fi respectat fără un consimţămînt general referitor la 
aceasta din partea celor ce muncesc, atîta vreme cît unii 
oameni, lucrihd, pot pune pe alţii în situaţia de a trebui să 
lucreze şi ei, este admisibil şi drept ca legea să garanteze 
fiecăruia respectarea obiceiului de către ceilalţi, suspendînd 
activităţile mai importante ale industriei într-o anumită zi. Dar 
această justificare, întemeiatăpe interesul pe care îl au ceilalţi 
în respectarea acestei practici de către fiecare individ, nu se 
aplică îndeletnicirilor liber alese, pe care un om le poate socoti 
potrivite pentru folosirea timpului său liber; după cum nu este 
valabilă, cîtuşi de puţin, pentru restricţiile legale asupra dis
tracţiilor. Este adevărat că distracţia unora poate însemna ca 
în ziua respectivă alţii să lucreze; dar plăcerea, şi cu atît mai 
mult recreerea utilă a unui număr mare de oameni merită truda 
cîtorva, cu condiţia ca ocupaţia respectivă să fie liber aleasă 
şi să se poată renunţa, tot liber, la ea. Cei ce lucrează au per
fectă dreptate atunci cînd socotesc că, dacă toată lumea ar lucra 
duminicile, munca a şapte zile ar trebui prestată în schimbul 
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presa din Anglia ori de cîte ori se simte chemată să ia notă 
de remarcabilul fenomen al mormonismului. S-ar putea spune 
multe despre faptul neaşteptat şi instructiv că o pretinsă nouă 
revelaţie, precum şi o religie bazată pe ea, produs al unei 
impostori evidente, care nici măcar nu este susţinută de pres
tigiul unor calităţi extraordinare ale fondatorului ei, găseşte 
crezare la sute de mii de oameni, făcîndu-se din ea funda
mentul unei societăţi, în epoca ziarelor, a căilor ferate şi a tele
grafului electric. Ceea ce ne interesează însă pe noi aici este 
că această religie, ca şi altele mai bune, are martirii ei; că pro
fetul şi fondatorul ei a fost ucis de mulţime pentru învăţăturile 
sale; că şi alţi aderenţi ai ei şi-au pierdut viaţa ca urmare a ace
leiaşi violenţe aflate în afara legii; că ei au fost alungaţi in cor-
pore, cu forţa, din ţara lor de obîrşie; şi chiar acum, cînd au 
fost hăituiţi pînă într-un cotlon singuratic din mijlocul de
şertului, mulţi oameni din Anglia declară deschis că ar fi 
drept (numai că nu este convenabil) să fie trimisă o expediţie 
împotriva lor pentru a-i constrînge prin forţă să se conformeze 
opiniilor celorlalţi oameni. Elementul din doctrina mormonilor 
care stîmeşte, în principal, antipatia, a cărei izbucnire îşi face 
simţită prezenţa în obişnuitele îngrădiri ale toleranţei reli
gioase, este aprobarea poligamiei; poligamie care, deşi 
permisă mahomedanilor, şi hinduşilor, şi chinezilor, pare să 
provoace o duşmănie de nepotolit atunci cînd este practicată 
de oameni care vorbesc englezeşte şi se declară a fi un gen de 
creştini. Nimeni nu dezaprobă mai profund decît mine această 
instituţie mormonă; atît din alte motive, cît şi pentru că, 
departe de a fi cumva permisă de principiul libertăţii, ea con
stituie o încălcare directă a acestui principiu, fiind o ţintuire 
în lanţuri a jumătate din comunitate şi o eliberare a celeilalte 
jumătăţi de reciprocitatea obligaţiilor faţă de cea dintîi. Totuşi 
nu trebuie pierdut din vedere că această legătură este în aceeaşi 
măsură voluntară din partea femeilor interesate în ea, şi care 
pot fi considerate victimele ei, pe cît este în oricare din cele
lalte forme ale instituţiei maritale; şi oricît de surprinzător ar 
putea părea acest fapt, el îşi găseşte explicaţia în ideile şi obi-

salariilor pentru şase zile; însă cîtă vreme marea masă a 
activităţilor sînt suspendate, micul număr al celor care trebuie 
totuşi să lucreze pentru ca alţii să se poată distra obţine o I 
creştere proporţională a cîştigurilor, ei nefiind totuşi obligaţi să 
continue aceste ocupaţii dacă preferă să beneficieze de timp 
liber în loc să primească remuneraţie. Dacă se caută şi o altă 
soluţie, ea poate fi găsită în aceea că se poate stabili, printr-un I 
obicei, o zi de sărbătoare altă dată în cursul săptămînii pentru | 
aceste categorii speciale de oameni. Aşadar, singurul argument 
ce s-ar putea invoca în favoarea restricţiilor puse asupra dis
tracţiilor duminicale trebuie să fie acela că ele sînt, din punct 
de vedere religios, ceva rău, motiv de legiferare împotriva I 
cămia nici un protest nu este prea hotărît — Dcorum injuriae 
Diis curae*. Rămîne de dovedit că societatea sau vreunul din 
demnitarii săi ar avea însărcinarea, dată din ceruri, de a| 
răzbuna orice presupusă ofensă adusă Atotputernicului care 
nu este şi un rău făcut semenilor noştri. Ideea că ar fi de 
datoria unui om să facă în aşa fel încît altul să-şi respecte 
datoria religioasă a fost fundamentul tuturor persecuţiilor reli
gioase săvîrşite vreodată şi, dacă ar fi admisă, ea le-ar putea 
justifica pe deplin. Deşi simţămîntul care răbufneşte în 
încercările repetate de a opri circulaţia trenurilor duminica, în 
cererea ca muzeele să fie închise duminica şi altele de acest 
fel nu are cruzimea persecuţiilor din vechime, starea de spirit 
vădită de el este, în fond, aceeaşi. Şi anume, este hotărîrea de 
a nu tolera ca alţii să facă ceea ce le permite religia lor deoa-f 
rece sînt lucruri pe care nu le permite religia celui care îi per
secută. Este credinţa după care Domnul nu numai că detestă 
fapta necredinciosului, dar ne va socoti vinovaţi şi pe noi dacă 
îl lăsăm nepedepsit. 

Nu mă pot abţine să nu adaug acestor exemple privitoare 
la importanţa scăzută acordată libertăţii umane pe acela al lim
bajului de persecuţie făţişă care îşi face simţită prezenţa î r l 

* „Zeii înşişi pot remedia vătămările ce li s-au adus." Tacit, Anale, 1.73 I 
(în lb. latină în original). (N. t) 
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ceiurile comune ale oamenilor, care, obişnuindu-le pe femei 
să socotească măritişul drept singurul lucru necesar, fac lesne 
de înţeles faptul că multe dintre ele preferă să fie doar una din 
mai multe soţii decît să nu fie deloc soţia cuiva. Nu se cere 
altor ţări să recunoască asemenea însoţiri ori să scutească vreo 
parte din locuitorii lor de respectarea propriilor legi în virtutea 
opiniilor mormonilor. însă în situaţia cînd disidenţii au făcut, 
în faţa sentimentelor ostile ale celorlalţi, mult mai multe 
concesii decît li s-ar fi putut cere pe bună dreptate; în simada 
cînd au părăsit ţările în care doctrinele lor erau considerate 
inacceptabile, stabilindu-se într-un colţ îndepărtat al pămîntu-
lui, colţ pe care tocmai ei l-au făcut pentru prima dată locuibil 
pentru o fiinţă omenească; în această situaţie deci este greu de i 
înţeles pe baza căror alte principii în afara celor ale tiraniei pot 
fi împiedicaţi să trăiască acolo sub domnia legilor dorite de ei, 
în condiţiile în care nu comit mei o agresiune asupra altor 
popoare şi acordă celor care nu sînt mulţumiţi de felul lor de a 
trăi deplina libertate de a părăsi acele locuri. Un autor recent, 
avînd, în anumite privinţe, merite considerabile, propune (ca 
să folosim propriile-i cuvinte), nu o cruciadă, dar o civilizada 
împotriva acestei comunităţi poligame, pentru a pune capăt la 
ceea ce lui i se pare a fi un pas înapoi în dezvoltarea civi
lizaţiei. La fel îmi apare şi mie fenomenul incriminat, numai 
că eu n-am cunoştinţă de existenţa vreunui drept al unei 
comunităţi de a forţa o alta să fie civilizată. Atîta vreme cît 
victimele unei legislaţii proaste nu cer ajutorul altor comu
nităţi, eu nu pot aornite ca oameni care n-au nici o legătură cu 
ele să vină şi să ceară ca unei stări de lucruri cu care toţi cei 
interesaţi par să fie mulţumiţi să i se pună capăt pentru sim
plul motiv că ea constituie un scandal pentru persoane aflate la 
cîteva mii de mile distanţă şi pe care această stare de lucruri 
nu-i priveşte defel. N-au decît să trimită misionari, dacă vor, 
pentru a tine predici împotriva acelei stări de lucruri; şi n-au 
decît să se opună, prin orice mijloace cinstite (dintre care însă 
nu face parte reducerea la tăcere a propovăduitorilor) răspîn-
dirii unor doctrine similare în rîndurile propriului lor popor. 
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Dacă civilizaţia a învins barbaria pe vremea cînd barbaria 
stăpînea întreaga lume, ar fi prea de tot să pretindem că ne 
temem ca nu cumva barbaria, după ce a fost pe deplin biruită, 
să renască şi să subjuge civilizaţia. O civilizaţie care poate 
sucomba astfel în faţa inamicului învins de ea trebuie mai 
înainte de toate să fi degenerat înlr-alît încît nici preoţii şi pre
dicatorii săi, şi nici altcineva n-ar mai avea puterea sau nu şi-ar 
mai da osteneala de a se ridica în apărarea ei. Dacă aşa stau 
lucrurile, atunci cu cît civilizaţia respectivă ar fi mai repede 
concediată, cu atît ar fi mai bine. Ea nu va putea face altceva 
decît să meargă din rău în mai rău pînă cînd va fi distrusă şi 
regenerată (asemenea Imperiului Roman de Apus) de către 
barbari energici. 



Capitolul V 

APLICAŢII 

Principiile afirmate fn aceste pagini trebuie admise, într-o I 
manieră mai generală, ca bază pentm discutarea detaliilor, 
înainte ca aplicarea lor consecventă în toate variatele domenii 
ale guvernării şi ale moralei să poată fi întreprinsă cu şanse de 
a trage oarecare folos din ea. Puţinele observaţii pe care îmi 
propun să le fac asupra unor chestiuni de detaliu sînt destinate 
mai curînd să ilustreze principiile decît să le urmărească pînă 
la ultimele lor consecinţe. Ceea ce ofer eu nu sînt atît aplicaţii, 
cît exemple de aplicaţii, de natură să facă mai limpezi înţelesul 
şi limitele celor două maxime care, împreună, alcătuiesc 
întreaga doctrină a acestui eseu şi să ajute judecata să păstreze 
echilibrul în cazurile în care se iscă vreo îndoială în legătură cu 
întrebarea care din ele trebuie aplicat. 

| Aceste maxime sînt: mai întîi, că individul nu este răspun
zător în faţa societăţii pentm actele sale, cîtă vreme acestea 
privesc doar interesele sale şi ale nimănui altcuiva; sfaturile, 
recomandările, strădania de a convinge, precum şi evitarea 
celui în cauză de către ceilalţi oameni, dacă acest lucru este 
considerat necesar de către aceştia spre propriul lor bine, sînt 
singurele măsuri prin care societatea îşi poate exprima în mod 
îndreptăţit aversiunea şi dezaprobarea faţă de conduita lui; în 
al doilea rînd, că, pentm acţiuni care aduc prejudicii intere
selor altora, individul este răspunzător, fiind pasibil fie de 
pedeapsa legală, fie de una socială, dacă societatea este de 
părere că ori cea dintîi, ori cea din urmă este necesară pentm 
a se apăra. 
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Mai întîi de toate, nu trebuie nicicum să se presupună că, 
întmcît numai vătămarea sau probabilitatea unei vătămări 
aduse intereselor altora poate justifica intervenţia societăţii, 
ele ar justifica totdeauna o atare intervenţie. în multe cazuri, 
urmărind un ţel îndreptăţit, individul pricinuieşte în mod 
necesar şi, prin urmare, îndreptăţit suferinţe sau daune altora, 
ori ajunge să dobîndească un bun pe care ei trăgeau în mod 
rezonabil nădejdea să-1 obţină. Asemenea opoziţii de interese 
între indivizi iau naştere adesea datorită unor instituţii sociale 
proaste, dar ele rămîn inevitabile cîtă vreme aceste instituţii 
durează; iar unele dintre ele ar fi inevitabile indiferent ce ins
tituţii ar exista. Oricine reuşeşte într-o profesiune practicată 
de prea mulţi; oricine este preferat altuia într-o competiţie 
pentm obţinerea unui lucru dorit de amîndoi, cîştigă de pe 
urma pierderii suferite de alţii, de pe urma străduinţelor lor iro
site şi a dezamăgirii lor. Dar, aşa cum se admite îndeobşte, este 
mai bine, avînd în vedere interesele generale ale oamenilor, ca 
indivizii să-şi urmărească ţelurile în pofida unor astfel de 
consecinţe.(Cu alte cuvinte, societatea nu admite dreptul, fie 
legal, fie moral, al concurenţilor dezamăgiţi, la imunitate faţă 
de acest gen de suferinţă; simţindu-se obligată să intervină 
numai atunci cînd, pentm obţinerea succesului, au fost folo
site mijloace a căror acceptare ar fi contrară interesului gene
ral — şi anume frauda sau înşelăciunea şi forţa.) 

Şi iarăşi, comerţul este un act social. Oricine se ocupă cu 
vînzarea vreunui soi de bunuri publicului face ceva ce afec
tează interesele altor oameni şi ale societăţii în general; şi, 
astfel, conduita sa cade, în principiu, în sfera jurisdicţiei 
societăţii; pornind de aci, se susţinea cîndva că ar fi de datoria 
guvernelor ca, în toate cazurile considerate importante, să 
fixeze preţurile şi să reglementeze procesele de producţie. 
Acum însă s-a ajuns să se recunoască, deşi nu înainte de a se 
da o luptă îndelungată pentm aceasta, că atît ieftinătatea, cît şi 
buna calitate a mărfurilor sînt cel mai eficace asigurate lăsînd 
o deplină libertate producătorilor şi comercianţilor, cu condiţia 
doar ca şi cumpărătorii să aibă aceeaşi libertate de a se apro-
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viziona oricînd de altundeva. Aceasta este aşa-numita doctrină 
a Liberului Schimbi care se bazează pe temeiuri diferite de 
principiul libertăţii individuale afirmat în acest eseu, dar la fel 
de solide. Restricţiile asupra comerţului ori asupra producţiei 
realizate în scopurile comerciale sînt, într-adevăr, nişte con-
strîngeri; şi orice constrîngere, în calitatea ei de constrîngere, 
este un lucru rău; dar conshihgerile respective afectează numai 
acea parte a conduitei pe care societatea are competenţa să o 
supună constrîngerii, fiind rele numai din cauză că ele nu 
produc în fapt efectiv rezultatele urmărite a fi produse prin 
aplicarea lor. întocmai cum nu este implicat în doctrina Libe
rului Schimb, principiul libertăţii individuale nu este implicat 
nici în cele mai multe din întrebările care se ridică privitor la 
limitele acestei doctrine; cum ar fi, spre exemplu, în ce pro
porţie este acceptabil controlul public destinat prevenirii frau
delor prin falsificare; în ce măsură trebuie impuse patronilor 
precauţii sanitare sau măsuri destinate protecţiei lucrătorilor 
angajaţi în munci periculoase. Asemenea întrebări implic! 
anumite consideraţii privind libertatea numai în măsura în care 
este totdeauna mai bine, caeteris paribus*, a-i lăsa pe oameni în 
voia lor, decît a-i ţine sub control; dar că ei pot fi în moc 
îndreptăţit ţinuţi sub control în asemenea scopuri este un lucm 
în principiu neîndoielnic. Pe de altă parte, există întrebări pri
vitoare la intervenţia statului care sînt, în esenţă, întrebări pri
vitoare la libertate; cum ar fi Legea Mâine, la care ne-am 
referit deja; prohibirea importării opiului în China; restricţiile 
asupra vînzării otrăvurilor; pe scurt, toate acele cazuri în care 
ţelul intervenţiei statului este de a face imposibilă sau măcar 
dificilă obţinerea unei anumite mărfi. Asemenea intervenţi 
restrictive pot fi criticate nu ca îngrădiri ale libertăţii producă
torului sau a celui ce vinde marfa, ci ca îngrădiri ale libertăţi 
cumpărătorului. 

Unul dintre aceste exemple, cel al vînzării otrăvurilor 
ridică o nouă întrebare: care sînt limitele potrivite a ceea ce 

* Toate celelalte fiind egale (în lb. latină în original) — (N. t.) 
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s-ar putea numi funcţiile poliţiei; în ce măsură poate fi îngră
dită, în mod îndreptăţit, libertatea cuiva, în scopul prevenirii 
unei crime sau unui accident. Este una din funcţiile mai presus 
de orice discuţie ale cîrmuirii aceea de a lua precauţii împo
triva unei crime înainte ca ea să se fi comis, precum şi a o des
coperi şi pedepsi după aceea. Totuşi funcţia preventivă a 
cîrmuirii este într-o măsură mult mai mare susceptibilă de a fi 
obiectul unor abuzuri în dauna libertăţii decît funcţia punitivă; 
căci cu greu s-ar putea găsi vreo părticică din libertatea legi
timă de acţiune a unei fiinţe omeneşti care să nu poată fi 
înfăţişată, şi încă în mod corect, drept ceva care înmulţeşte 
condiţiile favorabile unei forme sau alteia de delincventă. 
Totuşi, dacă o autoritate publică sau chiar o persoană parti
culară vede pe cineva care, în mod evident, se pregăteşte să 
comită o crimă, ea nu este obligată să asiste pasiv pînă cînd se 
comite crima, ci poate interveni spre a o împiedica. Dacă otră
vurile n-ar fi niciodată cumpărate sau folosite în alte scopuri 
decît cel de a comite o crimă, ar fi drept ca producerea şi 
vînzarea lor să fie interzise. Dar de otrăvuri poate fi nevoie şi 
în scopuri nu numai nevinovate, ba chiar şi utile, şi nu se pot 
impune constrîngeri într-un caz fără ca ele să acţioneze şi în 
celălalt. De asemenea, este sarcina firească a autorităţii publice 
aceea de a feri pe cetăţeni de accidente. Dacă un funcţionar 
public sau oricine altcineva ar vedea un om care vrea să treacă 
pe un pod despre care se ştie că nu prezintă siguranţă şi dacă 
n-ar mai fi destul timp pentru a-1 preveni de pericol, ei ar putea 
să-1 prindă şi să-1 tragă înapoi, fără nici o încălcare a libertăţii 
sale; căci libertatea constă în a face ceea ce doreşti, iar omul 
nu dorea să cadă în rîu. Cu toate acestea, atunci cînd nu există 
certitudinea, ci numai pericolul a ceva rău, nimeni altcineva 
în afara persoanei respective nu poate aprecia dacă motivul 
care-o îmboldeşte este îndeajuns de puternic pentru a înfrunta 
riscurile: de aceea, în acest caz se cuvine, cred eu, ca ea să fie 
doar avertizată de pericol (cu excepţia situaţiei în care este 
vorba de un copil, de un alienat mintal ori de cineva aflat într-o 
stare de tulburare sau preocupare care este incompatibilă cu 
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folosirea deplină a facvdtăţii reflexive), nu să fie împiedicată 
cu forţa de a se expune acelui pericol. Consideraţii similare, 
aplicate unei chestiuni cum este cea a vîhzârii otrăvurilor, pot 
să ne îngăduie să hotărîm care dintre modurile posibile de 
reglementare sînt sau nu contra principiului nostru. O pre
cauţie, cum ar fi, de exemplu, aceea de a pune pe medicament 
o etichetă care să avertizeze asupra proprietăţilor sale toxice 
poate fi practicată fără încălcarea libertăţii: cumpărătorul nu 
poate dori să nu ştie că lucrul pe care-1 posedă are proprietăţi 
toxice. în schimb, o reglementare care ar impune, în toate 
cazurile, posesia unui certificat medical, ar face uneori im
posibilă şi totdeauna costisitoare obţinerea articolului respec
tiv pentru scopuri legitime. Eu nu văd decît un singur mod 
prin care s-ar putea ridica obstacole în calea posibilelor crime 
comise cu asemenea mijloace, fără ca prin aceasta să se 
producă o încălcare demnă de luat în seamă a libertăţii celor 
care doresc substanţe otrăvitoare pentru alte scopuri. Este 
vorba de asigurarea a ceea ce în limbajul foarte pertinent al lui 
Bentham se numesc „date doveditoare" dinainte stabilite. 
Această măsură este tuturor familiară în cazul contractelor. 
Este un lucm obişnuit şi corect ca, atunci cînd se încheie un 
contract, legea să ceară, drept condiţie a executării sale obli
gatorii, să fie respectate anumite formalităţi, cum sînt semnă
turile, atestarea de către martori şi altele de acelaşi fel, pentru 
ca, în cazul vreunui litigiu ulterior, să existe datele necesare 
pentru a dovedi că respectivul contract a fost efectiv încheiat 
şi că n-a existat nici o împrejurare care să-1 invalideze din 
punct de vedere legal: rezultatul fiind ridicarea unor mari obs
tacole în calea întocmirii unor contracte fictive sau a unor 
contracte făcute în împrejurări care, dacă ar fi cunoscute, le-ar 
anula valabilitatea. Precauţii de acelaşi gen ar putea fi impuse 
şi vînzării de articole susceptibile de a fi utilizate pentru comi
terea unei crime. Vînzătorului, bunăoară, i s-ar putea cere să 
înscrie într-un registru momentul exact al vînzării, numele şi 
adresa cumpărătorului, calitatea şi cantitatea precisă a produ
sului vîndut; să întrebe în ce scop este dorit produsul respectiv 
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şi să consemneze răspunsul primit. Atunci cînd cumpărătorul 
nu deţine o prescripţie medicală, s-ar putea cere prezenţa unei 
terţe persoane care să fie citată ca martor al cumpărării, în caz 
că, ulterior, ar exista motive de bănuială că articolul respectiv 
a fost folosit în scopuri criminale. Asemenea reglementări n-ar 
fi în genere un impediment real în calea obţinerii produsului, 
dar ar fi un impediment considerabil în calea oricui ar dori să-i 
dea o utilizare incorectă fără a fi descoperit. 

Dreptul inalienabil al societăţii de a preîntîmpina delictele 
împotriva sa luînd din timp măsurile de precauţie sugerează 
anumite hmitări evidente ale maximei conform căreia o 
conduită greşită ce nu afectează decît persoana în cauză nu 
poate îndreptăţi intervenţia societăţii în scop de prevenire sau 
pedepsire. Beţia, bunăoară, în situaţiile obişnuite nu constituie 
un caz care să îndreptăţească intervenţia legii; dar aş aprecia 
drept un lucm perfect îndreptăţit ca un om care a fost o dată 
găsit vinovat de vreun act de violenţă împotriva altora sub 
influenţa băuturii să fie supus unei restricţii legale speciale; şi 
ca, dacă după aceea va fi găsit beat, să fie pasibil de pedeapsă, 
iar dacă, aflat în această stare, comite o altă infracţiune, pe
deapsa la care va fi supus pentm aceasta să fie de o severitate 
mult mai mare. A se îmbăta, în cazul unui om pe care beţia îl 
stîrneşte să vatăme pe alţii, este un delict împotriva altora. De 
asemenea, lenevia, atunci cînd nu este vorba de un om care 
primeşte ajutor din partea colectivităţii şi nici de încălcarea 
unui contract, nu poate face obiectul unei pedepse legale decît 
dacă ne aflăm în plină tiranie; dar, dacă fie din lene, fie dintr-o 
altă pricină care ar putea fi evitată, un om nu îşi mdeplineşte 
îndatoririle legale faţă de alţii, cum ar fi de exemplu aceea de 
a-şi întreţine copiii, nu este nici un fel de tiranie în a-1 forţa 
să-şi îndeplinească această obligaţie, prin muncă silnică dacă 
nu avem la dispoziţie alte mijloace. 

De asemenea, există multe fapte care, întmcît aduc preju
dicii directe numai celor care le fac, n-ar trebui interzise legal, 
dar care, dacă sînt făcute în public, constituie o încălcare a 
bunelor moravuri şi, intrînd astfel în categoria ultrajelor la 
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adresa altora, pot fi pe drept interzise. Din această categorie 
fac parte ultrajele la adresa decenţei, asupra cărora nu este 
necesar să stăruim, cu atît mai mult cu cît ele sînt legate numai 
indirect de subiectul nostru, iar obiecţia la adresa caractemlui 
lor public este la fel de puternică în cazul multor acţiuni care 
nu sînt în sine condamnabile şi nici nu se presupune că ar fi. 

Există o altă întrebare căreia trebuie să i se găsească 
răspunsul, un răspuns consecvent cu principiile stabilite. Să 
considerăm cazul unor conduite personale presupuse a fi 
condamnabile, dar pe care respectul faţă de libertate împiedică 
societatea să le preîntîmpine sau să le pedepsească, deoarece 
răul ce rezultă în mod direct din ele cade în întregime asupra 
agentului. în astfel de cazuri, dacă agentul este liber să facă 
un anumit lucru, trebuie oare ca alţi oameni să fie la fel de 
liberi să instige sau să îndemne la săvîrşirea lui? Chestiunea 
nu este lipsită de dificultăţi. Cazul unui om care împinge pe 
altul să facă un lucru nu este, strict vorbind, un caz de conduită 
ce priveşte doar propriile interese. A da sfaturi sau a îndemna 
pe cineva este un act social şi de aceea s-ar putea considera, 
ca şi în cazul celorlalte acţiuni care îi afectează pe alţii, că tre
buie supus controlului social. Dar o clipă de reflecţie corec
tează această primă impresie, arătînd că, deşi situaţia nu cade, 
strict vorbind, în sfera definiţiei libertăţii individuale, totuşi 
temeiurile pe care se sprijină principiul libertăţii individuale 
îi sînt aplicabile. De vreme ce oamenilor trebuie să li se 
permită ca, în toate chestiunile care îi privesc doar pe ei, să 
acţioneze aşa cum li se pare lor că este mai bine pe propriul 
lor risc, ei trebuie, tot aşa, să aibă libertatea de a se consulta 
privitor la ce ar fi mai potrivit de făcut, să schimbe opinii, să 
dea şi să primească sugestii. în legătură cu orice lucru, dacă 
există permisiunea de a-1 face, trebuie să existe şi aceea de a 
sfătui pe altul să-1 facă. Chestiunea suscită îndoieli doar atonei 
cînd cel de la care vine îndemnul trage un folos personal din 
sfatul său; cînd face din promovarea a ceea ce societatea şi 
statul consideră a fi ceva rău o ocupaţie menită să-i asigure 
subzistenţa sau cîştigul bănesc. Atunci, într-adevăr, intervine 
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o nouă complicaţie, şi anume existenţa unor categorii de per
soane ale căror interese se află în opoziţie cu ceea ce se 
consideră a fi binele public şi al căror mod de viaţă se bazează 
pe acţiuni contrare acestuia. Ar trebui oare intervenit aici sau 
nu? Adulterul, spre exemplu, trebuie tolerat la fel ca şi jocurile 
de noroc; dar trebuie să existe oare şi libertatea ca cineva să 
fie proxenet sau să ţină o casă de jocuri? Cazul acesta este unul 
dintre cele aflate exact la graniţa dintre cele două principii şi 
nu este pe dată vizibil de care anume dintre acestea două ţine 
el de fapt. Există argumente în favoarea ambelor părţi. în 
favoarea toleranţei se poate spune că a face dintr-un anumit 
lucm o ocupaţie şi a trăi sau a profita de pe urma practicării 
sale nu poate transforma într-o infracţiune ceva ce altfel ar fi 
acceptabil; că fapta trebuie fie permisă în mod consecvent, fie 
interzisă în mod consecvent: dacă principiile pe care pînă 
acum le-am apărat sînt corecte, atunci nu este treaba societăţii, 
ca societate, să decidă că este rău un lucm care nu-1 priveşte 
decît pe individ; ea nu poate face nimic mai mult decît să 
povăţuiască pe individ să nu facă acel lucm şi un om trebuie să 
aibă aceeaşi libertate de a convinge pe cineva să facă un lucm 
pe care o are altul de a-1 convinge să nu-1 facă. împotriva aces
tor argumente se poate susţine că, deşi publicul şi statul nu 
sînt îndreptăţite să ia în mod autoritar hotărirea — în scop de 
reprimare sau pedepsire — dacă o conduită sau alta ce atinge 
doar interesele individului este bună sau rea, ele sînt pe deplin 
îndreptăţite să presupună că, dacă ea este privită de ele ca rea, 
atunci calificarea ei drept bună sau nu este cel puţin discu
tabilă; şi că, fiind presupuse toate acestea, ele nu comit nici o 
greşeală cînd caută să stăvilească influenţa apelurilor care nu 
sînt dezinteresate sau a instigatorilor care nu pot nicidecum să 
fie imparţiali — care au un interes personal direct să predo
mine una din cele două viziuni, tocmai aceea pe care statul o 
consideră greşită, şi care în mod vădit o încurajează numai din 
interes personal. Se poate susţine că nu se pierde rurnic, că nu 
se sacrifică nimic bun printr-o reglementare care asigură 
condiţiile ca oamenii să aleagă singuri, fie că o fac cu înţelep-
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agentului, n-ar trebui totuşi să le descurajeze indirect; dacă, 
bunăoară, n-ar trebui să ia măsuri pentm a face băuturile mai 
costisitoare şi să îngreuneze procurarea lor hmitînd numărul 
locurilor unde se vînd ele. în această chestiune, ca şi în cele 
mai multe din chestiunile practice, se cer făcute mai multe dis
tincţii. A impune taxe pe băuturile spirtoase în scopul unic de 
a le face mai greu de obţinut este o măsură care diferă doar ca 
grad de aceea a interzicerii lor totale; şi ar fi îndreptăţită doar 
dacă şi aceasta din urmă ar fi îndreptăţită. Orice majorare de 
preţ este o interdicţie pentru aceia ale căror mijloace nu ajung 
la nivelul preţului mărit; iar pentru cei ale căror mijloace ajung 
la acel nivel este o amendă care li se aplică pentru că îşi 
satisfac o anume plăcere. Plăcerile pe care şi le aleg oamenii şi 
felul în care îşi cheltuiesc veniturile, după ce şi-au îndeplinit 
obligaţiile legale şi morale faţă de stat şi de persoanele indivi
duale, îi privesc personal şi trebuie să depindă doar de felul 
lor de a gîndi. Aceste consideraţii ar putea fi, la prima vedere, 
destinate să condamne alegerea băuturilor spirtoase drept 
obiect special al impunerii de taxe în scopul obţinerii de veni
turi. Trebuie însă să ne reamintim că impunerea de taxe în sco
puri fiscale este absolut inevitabilă; că în cele mai multe ţări 
este necesar ca o parte considerabilă din aceste taxe să aibă un 
caracter indirect; că statul, prin urmare, nu poate să nu impună 
penalizări, care pentru unii pot să fie prohibitive, pentru folo
sirea anumitor articole de consum. Este deci de datoria statului 
să aprecieze, în cazul impunerii de taxe, care sînt mărfurile de 
care consumatorii se pot cel mai uşor lipsi; şi, a fortiori, să 
aleagă de preferinţă pe acelea dintre ele a căror folosire din
colo de hmitele unei cantităţi foarte moderate, o socoteşte a fi 
vătămătoare. Aşadar, impunerea de taxe asupra băuturilor spir
toase, pînă la nivelul care asigură cel mai mare venit (pre-
supunînd că statul are nevoie de toată suma astfel susţinută) 
nu numai că este admisibilă, dar ea trebuie aprobată. 

Chestiunea transformării acestor mărfuri într-un privilegiu 
mai mult sau mai puţin exclusiv trebuie să primească răspun
suri diferite, în conformitate cu scopurile pe care această 

chine, fie cu nesăbuinţă, pe baza propriilor imbolduri, cît mai 
liberi de şiretlicurile celor ce le stimulează înclinaţiile în pro
priile lor scopuri interesate. Astfel se poate spune că, deşi 
scoaterea în afara legii a unor jocuri este complet nejustificată, 
deşi toţi oamenii trebuie să fie liberi să joace jocuri de noroc la 
ei acasă sau în casele altora ori în orice alt loc de întunire sta
bilit de comun acord şi care să fie deschis numai membrilor şi 
vizitatorilor lor, totuşi existenţa unor tripouri nu trebuie 
permisă. Este drept că interdicţia aceasta nu este niciodată efi
cace şi că, indiferent cît de multă putere despotică s-ar acorda 
poliţiei, tripourile pot fi totdeauna menţinute sub diferite alte 
pretexte; însă ele pot fi construise să-şi desfăşoare activităţile 
cu un anumit grad de discreţie şi taină, astfel ca nimic despre 
existenţa lor să nu fie cunoscut altcuiva decît celor ce le caută; 
la mai mult decît atît societatea n-ar trebui să ţintească. Aceste 
argumente au o forţă considerabilă. Eu nu mă voi aventura să 
hotărăsc dacă ele sînt suficiente pentru a justifica anomalia 
morală a pedepsirii complicilor, atunci cînd principalului 
vinovat i se permite (şi trebuie să i se permită) să se bucure de 
libertate; de a amenda sau arunca în închisoare pe mijlocitor, 
dar nu şi pe cel vinovat de a d u l t e r — p e proprietarul tripoului, 
dar nu şi pe jucători. încă şi mai puţin ar trebui intervenit pe 
temeiuri analoge în activităţile obişnuite de cumpărare şi 
vînzare. Aproape orice articol care se vinde şi cumpără poate 
fi folosit în exces, iar cei care îl vînd au interesul financiar de 
a încuraja acest exces; însă nici un argument nu poate invoca 
acest considerent, pentm a susţine, spre exemplu, Legea 
Mâine, deoarece categoria negustorilor de băutori tari, deşi 
interesată într-un consum excesiv al acestora, este indispen
sabilă pentru consumul lor normal. Totuşi interesul acestor 
negustori în încurajarea lipsei de măsură constituie un rău 
efectiv şi el îndreptăţeşte statul să impună restricţii şi să ceară 
garanţii care, în absenţa acestei îndreptăţiri, ar reprezenta 
încălcări ale libertăţii legitime. 

Mai departe, se ridică întrebarea dacă statul, permiţîndi 
conduitele pe care le socoteşte contrare intereselor optime ale 



1 3 2 DESPRE LIBERTATE 

restricţie este menită să le slujească. Toate locurile frecven
tate de public necesită un anumit control din partea forţelor de 
ordine, iar locurile de acest gen în special, deoarece delictele 
împotriva societăţii sînt îndeosebi susceptibile de a se naşte 
aici. Este de aceea indicat ca dreptul de a vinde aceste mărfuri 
(cel puţin pentm consumul pe loc) să fie restrîns la persoanele 
a căror respectabilitate în comportare este cunoscută sau 
garantată; să fie întocmite reglementări privind orele de des
chidere şi închidere, în conformitate cu necesităţile publice, 
iar autorizaţiile să fie retrase în caz că au loc în mod repetat 
tulburări datorită îngăduinţei sau incapacităţii proprietarului 
sau dacă localul devine un loc de mtîlnire predestinat urzirii 
şi pregătirii unor fărădelegi. în plus faţă de acestea, nu-mi pot 
închipui nici o altă restricţie care să poată fi justificată princi
pial. Bunăoară, limitarea numărului localurilor unde se vînd 
băutori spirtoase şi bere, în scopul anume de a îngreuna 
accesul la acestea şi a împuţina ocaziile ce ispitesc pe amatorii 
de băutură, nu numai că ar crea un inconvenient pentru toata 
lumea doar pentm că există unii care ar abuza de absenţa unei 
atare limitări, dar ea s-ar potrivi numai unui stadiu al societăţii 
în care membrii claselor alcătuite din cei ce muncesc ar fi 
trataţi în mod deschis ca nişte copii sau ca nişte sălbatici, fiind 
educaţi prin constrîngere, pentru a-i pregăti în vederea des
chiderii, în viitor, a accesului lor la privilegiile libertăţii. Nu 
acesta este însă principiul pe baza căruia sînt cîrmuite, în mod 
declarat, clasele alcătuite din cei ce muncesc în ţările libere; 
şi nici un om care acordă libertăţii valoarea cuvenită nu şi-ar 
da acordul la un asemenea mod de a-i guverna decît după ce ar 
fi fost epuizate toate eforturile posibile de a-i educa pentru 
libertate şi a-i cîrmui ca pe nişte oameni liberi, şi s-ar dovedi 
definitiv că ei nu pot fi cîrmuiţi altfel de cum sînt copiii. 
Simpla enunţare a acestei alternative arată cît de absurd este 
să presupui că s-ar fi făcut asemenea eforturi în vreun caz care 
să merite să fie luat în considerare aici. Numai datorită fap
tului că instituţiile din Anglia suferă de o mulţime de incon
secvenţe, îşi găsesc loc în viaţa noastră practic lucruri care ţin 
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de sistemul unei cîrmuiri despotice sau, cum se spune, pater-
naliste, în timp ce libertatea generală a instituţiilor noastre 
împiedică exercitarea controlului în măsura în care ar fi nece
sară pentm a face constxîngciile cu adevărat eficace ca instru
mente ale educaţiei. 

Într-unui din capitolele anterioare ale acestui eseu s-a 
evidenţiat faptul că libertatea individului, în chestiuni care îl 
privesc doar pe el, implică o libertate corespunzătoare a 
oricărui număr de indivizi de a reglementa prin înţelegeri 
mutuale lucrurile care îi privesc pe toţi, împreună, şi pe nimeni 
altcineva decît pe ei. Această chestiune nu prezintă nici o difi
cultate, atîta vreme cît voinţa tuturor persoanelor implicate 
rămîne nemodificată; dar cum aceasta se poate schimba, este 
adesea necesar, chiar în chestiuni care îi privesc numai pe ei, 
ca aceştia să stabilească anumite angajamente unul cu celălalt; 
şi atunci cînd o fac, este potrivit de regulă ca aceste angaja
mente să fie respectate. Dar, în legislaţia fiecărei ţări, probabil, 
această regulă generală are şi nişte excepţii. Nu numai că 
oamenii nu sînt ţinuţi să respecte angajamentele care violează 
drepturile unor terţe părţi, dar uneori chiar faptul că angaja
mentul îi prejudiciază pe ei înşişi este considerat ca un motiv 
suficient pentm a-i elibera de ele. în Anglia, ca şi în majori
tatea celorlalte ţări civilizate, bunăoară, un angajament prin 
care un om s-ar vinde sau ar admite să fie vîndut ca sclav ar fi 
nul şi neavenit; nici legea, nici opinia publică n-ar impune res
pectarea lui. Temeiul unei asemenea îngrădiri a puterii omului 
de a dispune, după voia sa, de propria soartă este vizibil şi 
poate fi constatat foarte limpede în această situaţie extremă. 
Motivul pentm a nu interveni, dacă nu este în interesul altora, 
în actele voluntare ale unui om este respectul pentm libertatea 
lui. Alegerea sa voită este o dovadă că opţiunea sa este de pre
ferat sau, cel puţin, este suportabilă pentm el, iar binele său 
este, pe ansamblu, cel mai bine asigurat atunci cînd omul este 
lăsat să-şi aleagă singur mijloacele de a-1 realiza. Dar, vîn-
zîndu-se singur ca sclav, el renunţă la libertatea sa; el renunţă 
la orice exercitare a ei ulterior acestui unic act. Aşadar, el anu-
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lează, în propriul său caz, însuşi scopul care justifică lăsarea la 
latitudinea sa a felului în care să dispună de el însuşi. El nu 
mai este liber, ci de atunci înainte se află într-o situaţie în care 
nu se mai poate invoca prezumţia ce ar fi valabilă în cazul în 
care el ar adera de bunăvoie la ea. Principiul libertăţii nu poate 
impune ca el să aibă libertatea de a nu fi hber.Perrnisiunea de 
a-ţi înstrăina libertatea nu înseamnă libertate. Aceste argu
mente a căror forţă este atît de evidentă în acest caz particular 
se bucură, e limpede, de o aplicabilitate mult mai largă; totuşi 
ele sînt pretutindeni îngrădite de necesităţile vieţii, care ne 
impun neîncetat, nu să renunţăm realmente la libertatea noastră, 
dar să consimţim la o îngrădire sau alta a ei. Cu toate acestea, 
principiul care cere o libertate necontrolată de acţiune în toate 
chestiunile care îi privesc doar pe agenţii înşişi impune ca par
tenerii în afaceri care nu privesc nici o terţă parte să poată să 
se elibereze unul pe celălalt de angajamentul făcut: fără posi
bilitatea unei asemenea eliberări de bunăvoie poate nici nu 
există contracte sau angajamente, exceptînd pe acelea privi
toare la bani şi la valorile băneşti despre care ne putem aven
tura să spunem că n-ar trebui să permită nici o libertate de 
retractare. Baronul Wilhelm von Humboldt, în excelentul eseu 
din care am citat deja, afirmă convingerea sa că acele contracte 
care privesc relaţii şi servicii de ordin personal n-ar trebui 
niciodată să aibă forţă legală de constrîngere dincolo de o pe
rioadă limitată de timp; şi că pentru desfacerea celui mai 
important dintre aceste contracte, căsătoria, care are particu
laritatea că ţelurile sale sînt anulate atonei cînd el nu mai 
concordă cu simţămintele ambelor părţi, n-ar trebui să fie 
nevoie de nimic mai mult decît dorinţa declarată a uneia din 
părţi de a face acest lucru. Acest subiect este prea important 
şi prea complicat pentm a fi discutat în cadrul unei paranteze 
şi îl ating doar atît cît este necesar pentm scopuri ilustrative. 
Dacă generalitatea şi conciziunea disertaţiei Baronului von 
Humboldt nu l-ar fi obligat să se mulţumească în acest caz cu 
simpla enunţare a concluziei sale, fără a mai discuta şi premi
sele, el ar fi recunoscut, fără îndoială, că problema nu poate 
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rezolvată pe baze atît de simple cum sînt cele la care se rezumă 
el. Cînd un om a încurajat pc altul, fie printr-o promisiune 
expresă, fie prin conduita sa, să se bizuie pe faptul că el va 
continua să acţioneze într-un anumit fel, cînd 1-a încurajat să-şi 
construiască aşteptările şi să-şi bazeze calculele, să-şi bazeze 
fiecare parte a planului său de viaţă pe această presupunere, 
atunci ia naştere o nouă serie de obligaţii morale din partea sa 
faţă de celălalt, obligaţii ce pot fi eventual contestate, dar nu 
ignorate. De asemenea, dacă legătura dintre cele două părţi 
contractante a dus la consecinţe pentm alţii, dacă ea a plasat o 
terţă parte într-o situaţie specifică sau, aşa cum se întîmplă cu 
căsătoria, a dus chiar la venirea pe lume a unei a treia părţi, 
iau naştere obligaţii ale ambelor părţi contractante faţă de 
acele terţe persoane, obligaţii a căror împlinire sau cel puţin 
mod de îndeplinire nu poate să nu fie puternic afectat de conti
nuarea sau întreruperea legăturii dintre părţile care au încheiat 
iniţial contractul. De aici nu urmează, şi eu nici n-aş putea 
admite, că aceste obligaţii merg pînă acolo încît să ceară înde
plinirea contractului indiferent de sacrificiile pe care ea le-ar 
implica în ceea ce priveşte fericirea părţii care opune rezis
tenţă; dar ele alcătuiesc un element necesar al acestei ches
tiuni; şi chiar dacă, aşa cum susţine von Humboldt, ele n-ar 
trebui să conteze deloc în ce priveşte libertatea juridică a 
părţilor de a se elibera de constrîngerile contractului (este şi 
părerea mea că ele n-ar trebui să conteze mult aici), totuşi ele 
nu pot să nu conteze mult în ce priveşte libertatea morală. 
Omul e dator să ia în considerare toate aceste împrejurări 
înainte de a se hotărî să facă un pas care poate afecta interese 
atît de importante ale altora; şi, dacă el nu acordă importanţa 
cuvenită acestor interese, este moralmente răspunzător pentru 
răul făcut Am făcut aceste observaţii evidente pentru a ilustra 
mai bine principiul general al libertăţii şi nu pentru că ele ar fi 
cumva necesare în chestiunea particulară care, dimpotrivă, 
este discutată de obicei ca şi cum interesul copiilor ar fi totul, 
iar cel al persoanelor adulte n-ar fi nimic. 
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\m remarcat deja că, din pricina absenţei oricăror principii 
generale unanim recunoscute, libertatea este deseori acordată 
acolo unde ar trebui refuzată după cum este uneori refuzată 
acolo unde ar trebui acordată; iar unul din cazurile în care 
simţămîntul libertăţii se manifestă cu cea mai mare putere în 
societatea europeană modernă este un caz în care, după 
părerea mea, acest simţămînt este cu totul nelalocul său. Omul 
trebuie să fie liber să facă ce-i place în chestiunile care îl pri
vesc; dar el nu trebuie să aibă libertatea de a face ce-i place 
atunci cînd acţionează în numele altuia, sub pretextul că tre
burile celuilalt sînt propriile sale treburi. Statul, respectînd 
libertatea fiecăruia în chestiunile care îl privesc, trebuie să 
menţină un control vigilent asupra exercitării oricărei puteri 
pe care îngăduie să o aibă un individ asupra altora. Această 
obligaţie este aproape complet neglijată în cazul relaţiilor de 
familie, caz care, prin influenţa directă pe care o are asupra 
fericirii omului, este mai important decît toate celelalte luate 
împreună. Nu este nevoie să dezvoltăm aici pe larg chestiunea 
puterii aproape despotice a soţilor asupra soţiilor, căci pentru 
înlăturarea completă a acestui rău n-ar fi nevoie de nimic alt
ceva decît ca soţiilor să li se acorde aceleaşi drepturi şi ca ele 
să beneficieze de aceeaşi protecţie din partea legii ca şi ceilalţi 
oameni; şi pentru că, în ceea ce priveşte acest subiect, apără
torii nedreptăţii statornicite nu apelează la ideea libertăţii, ci 
se prezintă deschis ca nişte campioni ai puterii. Cazul în care 
aplicarea greşită a ideilor despre libertate reprezintă un 
adevărat obstacol în calea îndeplinirii de către stat a îndato
ririlor sale este însă cel al copiilor. Aproape ai crede că ei 
sînt consideraţi, literalmente, şi nu metaforic, o parte a adul
tului însuşi, aşa de ostilă este opinia publică oricărui amestec 
al legii în exercitarea controlului său absolut şi exclusiv asupra 
lor; mai ostilă aproape decît faţă de orice alt amestec în propria 
sa libertate de acţiune: atît de puţin preţuieşte majoritatea 
oamenilor libertatea îh comparaţie cu puterea. Să luăm, bună
oară, cazul educaţiei. Nu este oare aproape o axiomă evidentă 
în sine aceea că statal trebuie să pretindă şi să impună edu-
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carea, pînă la un anumit nivel, a oricărei fiinţe omeneşti năs
cute cu calitatea de cetăţean al său? Şi totuşi cine oare nu se 
teme să recunoască şi să afinnc acest adevăr? Într-adevăr, cu 
greu s-ar găsi cineva care să nege faptul că este una dintre cele 
mai sfinte datorii ale părinţilor (sau, conform legii şi practicii 
actuale, ale tatălui) aceea ca, după ce a adus pe lume o fiinţă 
omenească, să dea acelei fiinţe educaţia potrivită pentru ca ea 
să-şi poată juca bine rolul în viaţă atît faţă de alţii, cît şi faţă de 
sine însăşi. Dar, în vreme ce toată lumea declară că aceasta 
este de datoria tatălui, cu greu se va găsi cineva în Anglia 
care să suporte ideea ca acesta să fie obligat să şi-o îndepli
nească, în loc să i se ceară să facă toate eforturile sau sacrifi
ciile necesare pentru a asigura educaţia copilului său, se lasă 
acest lucru la alegerea sa chiar şi atunci cînd educaţia este 
oferită gratis! Nu se recunoaşte încă faptul că a aduce pe lume 
un copil atunci cînd lipseşte o bună perspectivă de a putea 
asigura nu numai hrană pentru trupul lui, ci şi instrucţie 
şi pregătire pentru spiritul lui, este un delict moral atît împo
triva nefericitului vlăstar, cît şi împotriva societăţii; şi nici 
faptul că, dacă părintele nu-şi îndeplineşte această obligaţie, 
atunci ar trebui ca statul să vegheze la îndeplinirea ei, pe cît 
posibil pe cheltuiala părintelui. 

Dacă ar fi o dată recunoscută ca obligaţie educaţia uni
versală, atunci s-ar pune capăt dificultăţilor privitoare la ce 
anume trebuie să-i înveţe statul pe oameni şi la cum trebuie 
să-i înveţe, dificultăţi care actualmente transformă chestiunea 
într-un simplu cîmp de confruntare pentru secte şi partide, pri
cinuind risipirea în certuri asupra educaţiei, a timpului şi efor
turilor care ar trebui cheltuite făcînd educaţie. Dacă guvernul 
s-ar hotări să pretindă o bună educaţie a fiecărui copil, n-ar 
mai trebui să-şi bată capul pentm a asigura el însuşi o atare 
educaţie. El i-ar putea lăsa pe părinţi să facă educaţie unde şi 
în modul îh care vor ei, mulţumindu-se să contribuie la chel
tuielile de şcolarizare pentru cele mai sărace categorii de copii, 
precum şi să acopere în întregime aceste cheltuieli pentru 
copiii în cazul cărora n-are cine să le achite. Obiecţiile aduse, 
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cu bun temei, împotriva educaţiei de stat nu se aplică ideii ca 
statul să impună obligativitatea educaţiei, ci ideii că el ar trebui 
să ia asupra sa dirijarea acestei educaţii, ceea ce este cu totul 
altceva. Ideea ca întreaga educaţie sau o mare parte a ei să fie 
în mîinile statului este una pe care o dezaprob cum nu se poate 
mai energic. Din tot ceea ce s-a spus aici despre importanţa 
individualităţii caracterelor, ca şi a diversităţii în opinii şi 
moduri de comportare, decurge că şi diversitatea educaţiei are 
o importanţă ce nu poate fi îndeajuns sublimată. învăţămînml 
de stat generalizat nu este altceva decît o născocire destinată 
să-i modeleze pe oameni după acelaşi calapod: şi cum cala
podul după care acel învăţămînt îi formează este unul pe 
placul puterii predominante în cadrul cîrmuirii, fie ea puterea 
unui monarh, a preoţimii, a aristocraţiei ori a majorităţii celor 
ce formează generaţia respectivă, învăţămînml de stat, în 
măsura în care e eficace şi încununat de succes, instaurează o 
tiranie asupra spiritului, tiranie ce conduce, în virtutea unei 
tendinţe fireşti, şi la una asupra tmpului. Un învăţămînt orga
nizat şi controlat de către stat, dacă e totuşi să existe, trebuie să 
fie doar unul dintre mai multe experimente concurente, desfăşu
rate cu titlu de exemplu şi stimul, pentru a menţine celelalte 
forme de învăţămînt la un anumit nivel de calitate. Exceptînd, 
desigur, cazul cînd societatea în general s-ar afla într-o stare 
atît de înapoiată, încît n-ar putea sau n-ar vrea să-şi asigure 
singură instituţii de învăţămînt cît de cît adecvate, fără ca 
guvernul să se implice şi el în această sarcină, în care caz 
guvernul ar putea într-adevăr — acesta fiind cel mai mic dintre 
două rele — să ia asupra sa treburile şcolilor şi universităţilor 
aşa cum ar putea lua şi pe cele ale societăţilor pe acţiuni atunci 
cînd nu există în ţară întreprinderi particulare capabile să 
desfăşoare mari activităţi industriale. Dar în general, dacă în 
ţară există un număr suficient de oameni capabili să asigure 
educaţia necesară sub auspiciile guvernului, aceiaşi oameni 
vor fi capabili şi vor fi dispuşi să ofere o educaţie la fel de 
bună şi pe baza principiului voluntariatului, în condiţiile în 
care garanţia remunerării este asigurată printr-o lege care ar 
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prevedea învăţămînml obligatoriu la care se adaugă ajutorul 
de stat pentm cei care nu pot acoperi cheltuielile respective. 

Instrumentul aplicării acestei legi nu poate fi altul decît 
examenul public, care să cuprindă toţi copiii şi care să înceapă 
la o vîrstă timpurie. S-ar putea fixa o vîrstă la care să fie exa
minat fiecare copil pentm a se stabili dacă ştie să citească. 
Dacă respectivul copil se dovedeşte incapabil de aceasta, tatăl 
său ar putea primi — în caz că nu are o scuză suficientă — o 
amendă moderată, plătibilă, dacă este necesar, prin muncă, 
astfel ca fiul sau fiica sa să poată fi ţinut la şcoală pe cheltuiala 
lui. în fiecare an ar urma apoi cîte un nou examen, cuprinzînd 
noi materii, pentm a face astfel virtual obligatorie dobîndirea 
şi, mai mult, reţinerea de către toţi a unui anumit minim de 
cunoştinţe generale. Dincolo de acest minim, ar exista exa
minări voluntare din orice materie pentm care cei care au 
ajuns la un anumit nivel de competenţă pot solicita un certi
ficat. Pentm a preveni exercitarea de către stat, prin interme
diul acestui mecanism, a oricăror influenţe nepotrivite asupra 
opiniei oamenilor, cunoştinţele necesare pentm trecerea exa
menului (în afara părţilor pur instrumentale ale cunoaşterii, 
cum ar fi limbile şi folosirea lor), ar trebui să se limiteze, chiar 
în cazul examenelor de categorie superioară, exclusiv la fapte 
şi ştiinţe pozitive. Examinarea privitoare la religie, politică sau 
alte subiecte controversate n-ar trebui să se desfăşoare în jurul 
chestiunii adevărului sau falsităţii unor opinii, ci asupra ches
tiunii de fapt privitoare la ce opinii se susţin, pe ce temeiuri, de 
către care autori, şcoli sau culte. Dacă s-ar urma acest sistem, 
generaţia tînără nu ar mai fi neştiutoare în ceea ce priveşte 
adevărurile controversate decît este în prezent; tinerii s-ar 
forma fie ca membri ai bisericii oficiale, fie ca disidenţi, la fel 
cum se întâmplă şi acum, statul avînd doar grijă ca, în ambele 
cazuri, ei să fie oameni instruiţi în privinţa credinţelor pe care 
le împărtăşesc. N-ar exista nici un obstacol ca, dacă părinţii 
lor doresc, religia să fie predată în aceleaşi şcoli unde se 
predau şi celelalte materii. Orice încercare a statului de a 
influenţa concluziile cetăţenilor săi asupra unor subiecte 
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controversate este ceva rău; dar statul se poate oferi, în mod 
foarte corect, să stabilească şi să certifice că omul are 
cunoştinţele necesare pentru a face demne de urmărit conclu
ziile sale asupra unui subiect sau a altuia. Un student în filo
zofie ar fi cu atît mai bun cu cît ar putea susţine cu succes un 
examen atît cu privire la Locke, cît şi cu privire la Kant, indi
ferent căruia dintre cei doi i s-ar alătura el, sau chiar dacă nu 
s-ar alătura nici unuia; şi nu există nici o obiecţie raţională 
împotriva examinării unui ateu cu privire la elementele 
creştinismului, cu condiţia să nu i se ceară să creadă în ele. Cît 
priveşte însă examenele în sfere mai înalte ale cunoaşterii cred 
că ele trebuie să fie absolut facultative. Ar însemna să acordăm 
puteri mult prea periculoase guvernelor, dacă le-am permite 
să excludă pe cineva de la practicarea unei profesii, chiar şi a 
celei didactice, pe temeiul unor pretinse deficienţe în ce 
priveşte calificarea: şi eu cred, alături de Wilhelm von Hum-
boldt, că diplomele şi celelalte certificate publice privitoare la 
cunoştinţele ştiinţifice sau profesionale ar trebui acordate 
tuturor celor care se prezintă la examene şi trec probele res
pective, dar că asemenea certificate nu trebuie să le asigure 
nici un fel de alte avantaje faţă de alţi concurenţi decît acela al 
greutăţii ce poate fi acordată mărturiei lor de către opinia 
publică. 

Domeniul educaţiei nu este singurul în care anumite idei 
deplasate privind libertatea împiedică recunoaşterea obliga
ţiilor morale pe care le au părinţii şi impunerea îndeplinirii 
obligaţiilor legale, deşi există totdeauna cele mai solide 
temeiuri pentru a face primul dintre aceste lucruri, precum şi, 
în multe cazuri, pentru a-1 face şi pe cel din urmă. Faptul în 
sine de a da viaţă unei fiinţe omeneşti este unul din actele cele 
mai încărcate de răspunderi din întreaga existenţă a omului. 
A-ţi asuma aceste răspunderi, a da viaţă cuiva, viaţă care poate 
fi un blestem sau o binecuvîntare — în condiţiile în care fiinţa 
adusă pe lume nu va avea măcar şansele obişnuite de a duce o 
viaţă demnă de dorit — constituie o crimă împotriva acelei 
funţe. Iar într-o ţară care fie este deja suprapopulată, fie este 
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ameninţată de suprapopulare, a aduce pe lume copii, într-un 
număr ce depăşeşte o limită minimă, cu efectul că, în virtutea 
concurenţei dintre aceştia, are loc o micşorare a recompensei 
muncii depuse, constituie un grav prejudiciu la adresa celor ce 
trăiesc din munca lor. Legile care, în multe ţări de pe conti
nent, interzic căsătoria atunci cînd părţile în cauză nu pot arăta 
că au mijloace de a întreţine o familie, nu depăşesc limita pute
rilor legitime ale statului, şi indiferent dacă aceste legi sînt efi
cace sau nu (chestiune care depinde, în principal, de 
împrejurări şi mentalităţi locale), ele nu pot fi criticate drept 
violări ale libertăţii. Asemenea legi constituie intervenţii ale 
statului menite să interzică un act dăunător — un act care 
aduce prejudicii altora şi, ca atare, trebuie să facă obiectul 
condamnării, al stigmatului social, chiar şi atonei cînd nu se 
consideră indicat să se adauge şi pedeapsa legală. Şi totuşi 
ideile curente despre libertate, care sînt atît de îngăduitoare 
faţă de anumite încălcări efective ale libertăţii individului în 
chestiunile care-1 privesc numai pe el, ar respinge orice încer
care de a pune constrîngeri înclinaţiilor sale atunci cînd 
urmarea lor este viaţa sau vieţile de mizerie şi depravare ale 
urmaşilor, vieţi însoţite de nenumărate rele pentru cei ce sînt 
îndeajuns de aproape de aceştia pentru a fi afectaţi de faptele 
lor. Comparînd acest straniu respect al oamenilor pentru liber
tate cu această stranie lipsă de respect pentru ea, ai putea crede 
că omul are dreptul inalienabil de a vătăma pe alţii, dar nu are 
nici un drept de a face ceea ce îi place fără a vătăma pe nimeni. 

Am păstrat pentru sfîrşit o categorie de chestiuni privind 
limitele ingerinţelor cîrmuirii, chestiuni care, deşi aflate într-o 
strînsă legătură cu subiectul acestui eseu, nu aparţin, strict vor
bind, de el. Este vorba de cazuri în care argumentele ce pledează 
împotriva intervenţiei statului nu se bazează pe principiul 
libertăţii: chestiunea care se pune nu priveşte restrîngerea 
acţiunilor indivizilor, ci ajutorarea lor; întrebarea este dacă o 
cîrmuire ar trebui să facă ceva pentru binele lor sau să asigure 
să se facă ceva, în loc de a-i lăsa să facă singuri aceste lucruri, 
în mod individual sau prin asocieri voluntare. 
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( Obiecţiile la adresa intervenţiei cîrmuirii, atunci cînd aceasta 
nu este de aşa natură încît să implice încălcarea libertăţii, pot 
fi de trei feluri. 

Cea dintîi se aplică atunci cînd lucrul ce trebuie făcut bine 
poate, după toate probabilitătile, fi făcut mai bine de către indi
vizi decît de către cîrmuire. In general vorbind, riimeni nu este 
mai potrivit pentru a conduce o afacere ori pentru a decide 
cum sau de către cine va trebui condusă ea decît cei personal 
interesaţi în ea. Acest principiu condamnă ingerinţa atît de 
obişnuită cîndva a legislativului sau a funcţionarilor cîrmuirii 
în activităţile obişnuite ale industriei. Dar acest aspect al ches
tiunii pe care o discutăm aici a fost îndeajuns dezvoltat de 
către gînditorii din domeniul economiei politice şi, de altfel, 
ea nu are nici o legătură specială cu principiile acestui eseu. 

Cea,de-a doua obiecţie este mai strîns legată de subiectul 
nostru. (în multe cazuri, deşi în medie indivizii nu pot face un 
anume lucm atît de bine ca funcţionarii cîrmuirii, este totuşi 
de dorit să-1 facă ei, şi nu cîrmuirea, ca mijloc penţm propria 
lor educare spirituală, ca un mod de a-şi întări capacităţile de 
acţiune, de a-şi exersa judecata şi de a cunoaşte îndeaproape 
chestiunile lăsate astfel pe seama lor. Aceasta este o regulă 
principală, deşi nu singura, valabilă în cazul proceselor cu 
juraţi (care nu au un caracter politic), în cazul instituţiilor 
municipale şi locale libere şi populare, al conducerii între
prinderilor industriale şi filantropice de către asociaţii volun
tare. Acestea nu sînt chestiuni privitoare la libertate, fiind 
legate de subiectul nostru numai prin efecte îndepărtate; ele 
sînt însă chestiuni privitoare la dezvoltarea individului. Se 
cuvine ca, într-o altă ocazie, nu în cea de faţă, aceste chestiuni 
să fie tratate în calitate de aspecte ale educaţiei naţionale; ca 
alcătuind, într-adevăr, o pregătire specială a cetăţenilor, partea 
practică a educaţiei politice a unui popor liber, destinate să-i 
scoată pe membrii acestuia din cercul strimt al egoismului per
sonal şi familial, obişnuindu-i să înţeleagă interesele comune 
şi să adniinistreze treburile obştei — obişnuindu-i să acţioneze 
din motive ce ţin total sau parţial de interesul public şi să le 
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călăuzească modul de comportare după ţeluri care îi unesc, nu 
care îi despart. în absenţa unor asemenea obiceiuri şi capa
cităţi, sistemul constituţional liber nu poate fi nici construit, 
nici menţinut, fapt ilustrat de natura prea adesea trecătoare a 
libertăţilor politice în ţări în care acestea nu se sprijină pe o 
temelie suficientă de libertăţi locale. Administrarea afacerilor 
cu caracter pur local de către cei ce trăiesc în localităţile res
pective, ca şi aceea a marilor întreprinderi industriale de către 
asociaţia celor ce furnizează de bunăvoie mijloacele finan
ciare, se recomandă, de asemenea, şi prin avantajele eviden
ţiate în acest eseu, pe care le oferă individualitatea modurilor 
de dezvoltare şi diversitatea modurilor de acţiune. Acţiunile 
cîrmuirii tind să fie pretutindeni la fel. în cazul indivizilor şi al 
asociaţiilor voluntare avem, dimpotrivă, experimente variate, 
precum şi o nesfîrşită diversitate de experienţe. Ceea ce poate 
face statul, ca lucm util, este să se transforme pe sine într-un 
depozit central şi un factor activ de circulaţie şi difuzare a 
experienţei rezultate din nenumărate încercări. Treaba lui este 
de a face din fiecare om care experimentează un individ 
capabil să beneficieze de experimentele altora, în loc de a 
respinge orice experiment în afară de al său. 

Cel de-al treilea şi cel mai concludent motiv pentru a re-
strînge amestecul cîrmuirii este marele pericol pe care îl repre
zintă sporirea inutilă a puterii sale. Orice atribuţie adăugată în 
plus celor deja exercitate de cîrmuire face ca influenţa sa 
asupra speranţelor şi temerilor oamenilor să se răspîndească 
şi mai mult, preschimbînd din ce în ce pe cei activi şi plini de 
rîvnă în inşi dependenţi de cîrmuire sau de membrii vreunui 
partid care ţinteşte să ajungă la cîrma ţării. )Dacă drumurile, 
căile ferate, băncile, birourile de asigurare, marile societăţi pe 
acţiuni, universităţile şi instituţiile de binefacere ar fi, toate, 
sucursale ale guvernului; dacă, în plus, consiliile municipale 
şi comitetele locale, cu tot ceea ce acum depinde de ele, ar 
deveni departamente ale administraţiei centrale; dacă angajaţii 
tuturor acestor întreprinderi ar fi numiţi şi plătiţi de cîrmuire, 
astfel că ar depinde de ea pentru orice pas înainte făcut în 
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viaţă; atunci, cu toată libertatea presei şi cu toată competenţa 
populară a adunării legislative, această ţară şi oricare alta în 
situaţia ei n-ar mai fi liberă decît cu numele. Şi răul ar fi cu atît 
mai mare, cu cît maşinăria administrativă ar fi construită în
tr-un mod mai eficient şi mai ştiinţific — cu cît ar fi mai abile 
măsurile luate pentru atragerea celor mai îndemînatice mîini 
şi a celor mai pricepute minţi care să o pună în mişcare. în 
Anglia s-a propus recent ca toţi membrii administraţiei civile 
să fie aleşi prin concurs, astfel ca în aceste funcţii să fie aleşi 
oamenii cei mai inteligenţi şi mai instruiţi care se pot găsi; iar 
împotriva şi în favoarea acestei propuneri s-au spus şi s-au 
scris multe. Unul dintre argumentele asupra cărora au insistat 
cel mai mult oponenţii ei a fost acela că ocupaţia de funcţionar 
permanent al statului nu oferă suficiente perspective de cîştig 
şi nici suficientă importanţă pentru a atrage cele mai mari 
talente, acestea fiind oricînd capabile să găsească o carieră mai 
atractivă fie ca liber profesionişti, fie în serviciul companiilor 
şi altor organisme publice. N-ar fi fost nici o surpriză dacă 
acest argument ar fi fost folosit de susţinătorii acestei propu
neri ca un răspuns la principala dificultate pe care o întâmpină 
ea. Venind însă de la oponenţii ei, el are un caracter destul de 
ciudat Ceea ce este avansat ca obiecţie constituie supapa de 
siguranţă a sistemului propus. Dacă, într-adevăr, toate marile 
talente ale ţării ar putea fi atrase în serviciul cîrmuirii, o pro
punere destinată atingerii acestui rezultat ar putea foarte bine 
să inspire nelinişte. Dacă fiecare dintre activităţile sociale care 
cer o colaborare organizată sau care cer vederi largi şi pro
funde s-ar afla în mîinile cîrmuirii şi dacă în serviciul acesteia 
s-ar afla, peste tot, oamenii cei mai pricepuţi, atunci cultura 
vastă şi inteligenţa versată din ţară, cu excepţia celei specula
tive, s-ar concentra toată într-o numeroasă birocraţie pe care 
tot restul comunităţii ar trebui să se bizuie pentru orice pro
blemă; mulţimea pentru a fi dirijată şi îndrumată în tot ceea ce 
face; cei pricepuţi şi care au anumite aspiraţii, pentru a fi 
avansaţi. A fi adus în rîndurile acestei birocraţii şi, o dată 
admis, a urca în ierarhia ei, ar deveni singurele scopuri ale 
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ambiţiei oamenilor. Sub un asemenea regim, nu numai că 
publicul din afară ar fi, din lipsă de experienţă, nepregătit 
pentru a critica sau controla modul de lucm al birocraţiei, dar, 
chiar dacă prin accidentele despotismului sau prin funcţio
narea firească a instituţiilor populare s-ar ridica în vîrful ierar
hiei unul sau mai mulţi conducători cu înclinaţii reformiste, 
nu s-ar putea face nici o reformă dintre cele care ar fi împo
triva intereselor birocraţiei. Aceasta este trista condiţie a Impe
riului Rus, după'cum arată relatările celor ce au avut îndeajuns 
ocazia de a face constatări. Ţarul însuşi este neputincios în faţa 
birocraţiei; el poate trimite pe oricare dintre membrii acestei 
birocraţii în Siberia, dar nu poate guverna fără ei or împotriva 
voinţei lor. Asupra fiecărui decret al său ei pot exercita un veto 
tacit, prin simpla abţinere de la aducerea lui la îndeplinire. în 
ţări cu o civilizaţie mai avansată şi cu un spirit mai nesupus, e 
firesc că publicul, obişnuit să se aştepte ca statal să facă total 
în locul lui sau, cel puţin, obişnuit să nu facă nimic fără a cere 
statului nu doar permisiunea, ci chiar şi indicaţii privind modul 
cum trebuie făcut orice lucm, face răspunzător statul de orice 
lucm rău care i se întâmplă, iar atunci cmd gravitatea răului e 
atît de mare încît nu-1 mai poate îndura, se ridică împotriva 
cîrmuirii şi face ceea ce se cheamă o revoluţie; după care alt
cineva, cu sau fără autoritate legitimă din partea naţiunii se 
înscăunează, începînd să dea ordine birocraţiei, şi totul 
continuă la fel ca înainte; birocraţia rămîne neatinsă şi nimeni 
altcineva nu o poate înlocui. 

O privelişte foarte diferită ne înfăţişează popoarele obiş
nuite să-şi trateze ele însele afacerile. în Franţa, întrucît o bună 
parte dintre cetăţeni au fost cîndva angajaţi în serviciul militar 
activ, numeroşi dintre aceştia ajungînd cel puţin pînă la gradul 
de subofiţer, se pot găsi, în orice insurecţie populară, mai 
multe persoane competente care să ia conducerea şi să schiţeze 
un plan de acţiune acceptabil. Iar ce pot face francezii în ches
tiuni militare, americanii pot face în toate genurile de activitate 
socială; rămas fără conducere, orice gmp de americani poate 
să-şi organizeze la repezeală una şi să continue acea activitate 
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sau o alta cu suficientă pricepere, ordine şi hotărîre. Aşa ar 
trebui să fie orice popor liber; el nu se va lăsa niciodată robit 
de un om sau de un gmp de oameni pentru că aceştia pot apuca 
şi stăpîni Miele administraţiei centrale. Nici o birocraţie nu 
poate spera să determine un asemenea popor să facă sau să 
suporte ceva ce îi repugnă. Dar acolo unde totul se face prin 
mijlocirea unei birocraţii, nici un lucm căruia birocraţia i se 
împotriveşte cu adevărat nu se poate realiza. Rînduiala, în ase
menea ţări, este aceea de a organiza pe toţi cei înzestraţi cu 
experienţă şi pricepere practică într-un singur gmp disciplinat 
destinat cîrmuirii celorlalţi; şi cu cît această organizaţie este 
ea însăşi mai desăvîrşită, cu cît izbuteşte mai mult să atragă în 
rîndurile sale şi să formeze pentru sine persoanele cele mai 
capabile de la toate nivelurile societăţii, cu atît este mai 
desăvîrşită robia taturor, inclusiv a membrilor birocraţiei. Căci 
guvernanţii sînt sclavii propriei lor organizări şi discipline, în 
aceeaşi măsură în care cei guvernaţi sînt sclavii lor. Un man
darin chinez este în aceeaşi măsură unealta şi creaţia despo
tismului ca şi cel mai umil plugar. Un iezuit este, ca individ, 
sclav al ordinului său pînă în ultimul grad de înjosire, deşi 
ordinul însuşi există pentru a asigura puterea colectivă şi 
importanţa membrilor săi. 

De asemenea, nu trebuie uitat că atragerea principalelor 
capacităţi din ţară în corpul guvernant se dovedeşte a fi, mai 
devreme sau mai tîrziu, un lucm fatal pentm activitatea spiri
tuală şi aptitadinea de a progresa a corpului însuşi. încătuşaţi 
la un loc cum sînt — formînd un sistem care, la fel ca toate 
sistemele, acţionează în mod inevitabil pe baza unor reguli 
fixe—membrii corpului oficial suferă tentaţia permanentă de 
a se scufunda într-o rutină leneşă ori, dacă părăsesc cînd şi 
cînd cercul în care se învîrtesc ca nişte căluşei de bîlci, sînt 
expuşi pericolului de a se repezi să facă cine ştie ce lucm 
imatur şi nechibzuit care a trăznit prin mintea vreunuia dintre 
membrii de frunte ai corpului respectiv; iar singurul mod de a 
ţine sub control aceste tendinţe strîns legate, deşi în aparenţă 
opuse, singurul stimul ce ar putea menţine capacitătile corpu-
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lui respectiv la un nivel înalt este posibilitatea ca el să fie 
supus criticilor vigilente ale celor la fel de competenţi din 
afara sa. Este, de aceea, neapărat necesar să existe, indepen
dent de cîrmuire, mijloacele necesare de a forma aceste com
petenţe şi de a le oferi ocaziile şi experienţa necesară pentm a 
putea judeca corect marile chestiuni de ordin practic. Dacă am 
avea tot timpul la dispoziţie un corp abil şi eficient de 
funcţionari — şi, mai presus de toate, un corp capabil să ini
ţieze şi dornic să adopte îmbunătăţiri; dacă nu vrem ca 
birocraţia noastră să degenereze într-o „pedantocraţie", atunci 
acest corp nu trebuie să acapareze toate ocupaţiile ce formează 
şi cultivă facultăţile cerute de cîrmuirea oamenilor. 

A determina punctai de la care începe răul, un rău redutabil 
pentm libertatea şi progresul uman, sau mai degrabă punctul 
de la care acest rău începe să prevaleze asupra binefacerilor 
ce decurg din folosirea colectivă a forţei societăţii, sub condu
cerea şefilor ei recunoscuţi, pentm înlăturarea obstacolelor ce 
stau în calea bunăstării sale, a asigura toate avantajele oferite 
de puterea şi inteligenţa centralizată care pot fi păstrate fără a 
sili o prea mare parte din activitatea generală să intre pe 
făgaşurile guvernamentale este una dintre cele mai complicate 
şi mai dificile chestiuni din arta cîrmuirii. Ea este, în mare 
măsură, o chestiune de amănunt, în care trebuie avute în 
vedere nenumărate considerente diferite şi în care nu se poate 
fixa nici o regulă absolută. Cred însă că principiul practic care 
ne oferă siguranţă, idealul ce trebuie avut în vedere, etalonul 
pe baza căruia trebuie judecate toate reglementările destinate 
învingerii acestei dificultăţi pot fi exprimate prin aceste cuvinte: 
cea mai mare dispersare a puterii compatibilă cu eficienţa; dar 
şi cea mai mare centralizare posibilă a informaţiei, o dată cu 
difuzarea ei de la centm. Astfel, în administraţia municipală 
ar trebui să existe, aşa cum se întîmplă în statele Noii Anglii, 
o foarte minuţioasă repartizare, între funcţionari diferiţi aleşi 
de localităţile respective, a tuturor chestiunilor care nu ar fi 
mai cu folos să rămînă în grija celor direct interesaţi; dar, pe 
lîngă aceasta, ar trebui să existe în fiecare sector al admi-
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nistrării problemelor locale o admiriistraţie centrală, alcătuind 
un departament al cîrmuirii generale. (Organul acestei admi
nistraţii ar concentra, ca într-un focar, întreaga varietate de 
experienţă şi informaţie dedusă din activitatea acelei ramuri a 
afacerilor publice din toate unităţile locale, din toate activi
tăţile similare desfăşurate în alte ţări, precum şi din principiile 
generale ale ştiinţei politice. Acest organ central ar trebui să 
aibă dreptul de a şti tot ce se face, datoria sa fiind îndeosebi 
aceea de a pune cunoştinţele acumulate în fiecare loc la dis
poziţia celorlalţi. Eliberat de prejudecăţile mărunte şi vederile 
înguste ale unei singure unităţi locale prin poziţia sa înaltă şi 
prin sfera sa cuprinzătoare de observaţie, sfaturile sale ar avea, 
în mod firesc, multă autoritate; dar puterile sale efective, ca 
instituţie permanentă, ar trebui, gîndesc eu, să fie limitate la 
dreptul de a constrînge funcţionarii locali să respecte legile 
instituite în vederea călăuzirii lor. în toate chestiunile cu pri
vire la care nu există reguli generale, aceşti funcţionari trebuie 
lăsaţi să hotărască după judecata lor, rămînînd răspunzători 
faţă de cei ce i-au ales. Pentru încălcarea regulilor, ei trebuie să 
fie răspunzători în faţa legii, regulile însele fiind stabilite de 
către puterea legislativă; autoritatea administrativă centrală 
nefăcînd altceva decît să urmărească executarea lor, iar, dacă 
ele nu sînt transpuse corespunzător în viaţă, să apeleze, după 
caz, la tribunale, pentru aplicarea legii ori la alegători, pentm 
demiterea funcţionarilor care nu au aplicat-o conform spiri
tului ei. Cam aşa este, cel puţin conform concepţiei generale 
aflate la baza ei, supravegherea centrală pe care Comisia 
pentm legea săracilor este destinată să o exercite asupra admi
nistratorilor locali ai taxei pentm săraci din toată ţara. Orice 
puteri exercită Comisia dincolo de această limită ar fi corecte 
şi necesare într-un anume caz particular, în vederea eradicării 
unor obiceiuri înrădăcinate de administrare greşită în chestiuni 
ce afectează profund nu numai unităţile locale respective, ci 
întreaga comunitate; căci nici o unitate locală nu are dreptul 
moral de a se transforma, printr-o greşită administrare, într-un 
cuib al sărăciei, sărăcie care în mod necesar inundă şi alte 
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unităţi locale, prejudiciind situaţia morală şi fizică a întregii 
colectivităţi muncitoare. Puterile de constrîngere adminis
trativă şi legiferare subordonatoare deţinute de Comisia pentm 
legea săracilor (dar care, datorită opiniei actuale asupra ches
tiunii, sînt foarte sporadic exercitate), deşi sînt perfect justifi
cate atunci cînd este în joc un interes naţional de prim ordin, ar 
fi totuşi complet deplasate în cazul administrării unor interese 
pur locale. Un organ central de informare şi instruire pentm 
toate unităţile locale ar fi însă extrem de valoros în toate dome
niile administraţiei. Cîtă vreme este vorba de activităţi care nu 
împiedică, ci ajută şi stimulează exercitarea şi dezvoltarea 
individualităţii, nici un guvern nu poate fi acuzat că activează 
prea mult.'Răul începe atunci cînd, în loc de a stimula activi
tatea şi puterile indivizilor şi organizaţiilor, el substituie 
activităţii lor propria sa activitate; cînd în loc de a informa, 
sfătui şi, la nevoie, condamna, el încătuşează acţiunile lor sau, 
poruncindu-le să stea deoparte, face el treaba în locul lor.|Pe 
termen lung, valoarea unui stat este valoarea indivizilor ce-1 
compun; şi un stat care lasă pe planul al doilea interesul dez
voltării şi înălţării lor spirituale, preferîndu-i un grad mai mare 
de competenţă administrativă sau acel simulacru de com
petenţă pe care îl dă practica în chestiuni de amănunt; un stat 
care face din cetăţenii săi nişte pitici, pentm ca ei să fie in
strumente mai docile în mîinile sale, chiar dacă o face în sco
puri benefice — un asemenea stat va constata că nici un lucm 
realmente mare nu se poate realiza cu oameni mici; şi că 
perfecţiunea maşinăriei, perfecţiune căreia el i-a sacrificat 
total, nu va aduce pînă la urmă nici un folos, datorită lipsei de 
forţă vitală, forţă pe care a preferat s-o pună sub obroc, pentm 
ca Maşinăria să meargă mai lin.) 




