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Abstract. Joseph Raz’ book The Morality of Freedom contains o vast
analysis of the underlying principles of liberalism, an analysis which has
become an important theoretical reference within the field of studies of
liberal political theory.
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Profesorul Joseph Raz (n. 1939) s-a afirmat ca o figurã marcantã a comunitãþii
academice de la Oxford cu mult înainte de apariþia în 1986 a cãrþii sale The Mo-
rality of Freedom. Autor al unor lucrãri importante de teoria dreptului (Practical
Reason and Norms, 1975, The Authority of Law, 1979, The Concept of a Legal
System, 1980), profesor de filosofia dreptului la Oxford University ºi Fellow al
celebrului Balliol College (cu o catedrã ad hominem), Joseph Raz impune cu
aceastã lucrare o analizã a principiilor fondatoare ale liberalismului ce va deveni
de referinþã în domeniul studiilor de teorie politicã liberalã.
Cartea de faþã — un eseu de filosofie politicã a liberalismului — (distinsã de

Asociaþia britanicã de Studii Politice cu W.J.M. Mackenzie Book Prize) — are
meritul de a încorpora concluziile sale privind natura autoritãþii legii, a obligaþiei
politice ºi a relaþiei dintre drept ºi moralã în cadrul unei teorii liberale asupra le-
gitimitãþii autoritãþii politice fondatã pe o viziune perfecþionistã asupra libertãþii
individuale, autonomiei personale ºi pluralismului valoric.
Liberalismul profesat de Joseph Raz se apropie, în aceastã privinþã, de ideile

susþinute de Isaiah Berlin, gânditor preocupat în aceeaºi mãsurã de fondarea
idealurilor liberale — a libertãþii ca valoare centralã a liberalismului — pe con-
flictele de valori. Raz respinge însã analiza ideii de „libertate“ pe care o regãsim
în eseul „Two Concepts of Liberty“, arãtând cã, deºi necesarã, claritatea concep-
tualã nu este suficientã, trebuind sã fie dublatã de principii morale care sã o sus-
þinã. În ultimã instanþã, susþine Raz, nu existã o definiþie neutrã a libertãþii, va-
loarea libertãþii depinde de o serie de alte valori ºi, în consecinþã, respinge ideea
valorii intrinseci a libertãþii. Profesorul Raz se delimiteazã net de alþi gânditori,
————————
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precum John Rawls, Ronald Dworkin sau Brian Barry, în special prin abordarea
perfecþionistã a ideii de libertate ºi autonomie personalã, perspectivã opusã curentului
neutralist ºi individualist ce domina gândirea liberalã a ultimelor douã decenii.
Dupã un preambul, intitulat „Problema libertãþii politice“, în care expune pre-

supoziþiile unei interpretãri a liberalismului bazatã pe o concepþie nonindividua-
listã a moralitãþii ºi ale unei doctrine a autoritãþii politice fondatã pe viziunea
perfecþionistã asupra libertãþii ºi autonomiei individuale, autorul, pe parcursul
primei pãrþi a cãrþii, intitulatã „Limitele autoritãþii“, încearcã sã circumscrie na-
tura autoritãþii politice, condiþiile de legitimitate ale acesteia ºi semnificaþia natu-
rii obligaþiei pe care o au cetãþenii în faþa autoritãþii politice ºi în faþa legii, subli-
niind faptul cã legitimitatea cunoaºte o gradualitate în funcþie de subiecþii cãrora
se adreseazã. Poziþia de pe care pledeazã Raz este cea care susþine cã obligaþia
de a te supune derivã din relaþia organicã dintre individ ºi comunitate, iar autori-
tatea trebuie sã respecte principiile protejãrii ºi promovãrii libertãþii pentru a-ºi
conserva legitimitatea.
Cea de-a doua parte a cãrþii — „Antiperfecþionism“ — susþine o concepþie

despre rolul statului în promovarea libertãþii individuale ce diferã de cea domi-
nantã în anii ‘80 în teoria politicã anglo-saxonã. Teoriile „antiperfecþioniste“ —
reprezentate de Ronald Dworkin, Robert Nozick ºi Brian Barry — pe care le cri-
ticã Raz în aceastã secþiune vizeazã „excluderea idealurilor“ dintre temeiurile le-
gitime de acþiune ale guvernului ºi pledeazã pentru neutralitatea acestuia faþã de
diferitele concepþii despre bine ale indivizilor.
Dworkin face distincþia între „preferinþele personale“ — ce privesc accesul

individului la bunuri ºi oportunitãþi — ºi „preferinþele externe“ — preferinþele
privind repartizarea bunurilor ºi oportunitãþilor pentru ceilalþi — drepturile con-
stituþionale fiind justificate dacã reuºesc sã excludã din procesul democratic de-
ciziile pe care oamenii le-ar lua în virtutea preferinþelor lor externe ºi nu interne.
Argumentul pe care se sprijinã Dworkin susþine excluderea acelor preferinþe po-
trivit cãrora preferinþele celorlalþi nu conteazã, sau nu conteazã în mod egal.
Pentru Raz, tentativa de a prezenta utilitarismul orientat spre satisfacerea prefe-
rinþelor ca suport al democraþiei nu este convingãtoare, deoarece are ca fundament
o concepþie eronatã despre rolul autoritãþii democratice ºi bunãstarea indivi-
dualã. În acest sens, „antiperfecþionismul“ poate conduce la subminarea unor as-
pecte valoroase ale culturii ºi la marginalizarea unor stiluri de viaþã considerate
indezirabile de majoritate.
Tipul de perfecþionism pentru care pledeazã Raz este cel al acþiunii politice

ºi, în ultimã instanþã, al democraþiei, înþeleasã ca sistem politic ce oferã indivi-
zilor oportunitãþi pentru participarea la procesul politic ºi care este justificatã în
mãsura în care promoveazã bunãstarea oamenilor. Perfecþionismul este com-
patibil cu pluralismul moral (iar partea a patra a cãrþii va argumenta amplu în
acest sens) întrucât recunoaºte necesitatea încurajãrii modurilor de viaþã diferite
ºi incompatibile. Argumentul esenþial în favoarea perfecþionismului este acela cã
sprijinirea valorilor unanim apreciate este o problemã socialã ºi nu individualã,
iar neutralitatea guvernului în numele antiperfecþionismului conduce, în prac-
ticã, la neglijarea sau dispariþia unor opþiuni valoroase.
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Dacã în partea a doua a cãrþii Raz a dorit sã demonstreze cã autonomia perso-
nalã nu conduce în mod necesar la antiperfecþionism, partea a treia, „Individualistic
Freedom: Liberty and Rights“, investigheazã gradul în care respectul pentru au-
tonomie personalã se fundamenteazã pe sau rezidã în recunoaºterea unuia sau a
mai multor drepturi fundamentale.
În accepþia profesorului de la Balliol College, o persoanã este autonomã doar

dacã are la dispoziþie o varietate de opþiuni acceptabile din care sã aleagã, iar viaþa
lui devine ceea ce este prin actul alegerii între asemenea opþiuni. Existenþa opþiu-
nilor multiple depinde de existenþa unor condiþii sociale; condiþiile sociale care con-
stituie sau permit afirmarea acestor opþiuni sunt bunuri colective; de exemplu, re-
cunoaºterea legalã de cãtre societate a unei anumite profesii este un bun colectiv,
pentru cã distribuþia beneficiilor nu este controlatã de altcineva decât de potenþialul
beneficiar. Autorul foloseºte autonomia în douã sensuri: o persoanã este autonomã
dacã devine „autorul“ propriei vieþi (sensul primar) ºi o persoanã este autonomã
dacã întruneºte condiþiile pentru o viaþã autonomã (are capacitate de gândire ºi
acþiune raþionalã, are disponibile un set de opþiuni valoroase ºi suficient de largi),
distingând între viaþa autonomã ca realizare ºi capacitatea de a fi autonom.
Analizând relaþia autonomie — drepturi, Raz face observaþia cã drepturile nu

trebuie înþelese independent de bunurile colective sau în mod esenþial ca opus al
lor; drepturile depind de, ºi în aceeaºi mãsurã servesc, bunurile colective; ele
sunt un element de protecþie a acestora.
O contribuþie fundamentalã a filosofiei lui Joseph Raz este de a fi arãtat im-

posibilitatea fundamentãrii pe drepturi a moralitãþii politice. Importanþa ºi con-
þinutul drepturilor fundamentale sunt date de contribuþia lor la protecþia ºi pro-
movarea intereselor umane vitale; prin urmare, aratã Raz, drepturile nu au un
conþinut concret sau relevanþã moralã pânã când impactul lor asupra intereselor
umane nu este precizat.
Idealul autonomiei personale este incompatibil cu individualismul moral pentru

cã autonomia personalã, în concepþia autorului, presupune existenþa unor bunuri
inerent publice (cum ar fi prezenþa unor opþiuni valoroase) ºi o culturã publicã care
sã le susþinã. Raz concluzioneazã cã autonomia personalã transcende orice drept
pe care îl poate avea individul, altfel spus, existã posibilitatea ca unei persoane
sã-i fie afectatã autonomia personalã fãrã ca vreun drept al sãu sã fie violat.
În partea a IV-a, „Societate ºi valoare“, Raz concluzioneazã asupra valorii li-

bertãþii politice, propunând o viziune perfecþionistã asupra libertãþii politice, ce
derivã din argumentele aduse în favoarea autonomiei personale ºi a pluralismu-
lui valorilor. Pluralismul moral promovat aici presupune acceptarea existenþei
stilurilor de viaþã diverse ce exemplificã valori diferite ºi incompatibile.
Esenþialã pentru înþelegerea corectã a sensurilor pluralismului este ideea in-

comensurabilitãþii valorilor. Ea implicã faptul imposibilitãþii comparãrii raþio-
nale a opþiunilor, prezentându-se ca o întrerupere a tranzitivitãþii raþiunii prac-
tice: „Douã opþiuni valorile sunt incompensurabile dacã 1) nici una nu este mai
bunã decât cealaltã ºi 2) dacã existã (sau ar putea exista) o altã opþiune care este
mai bunã decât una dintre ele, dar nu mai bunã decât cealaltã“1. Teza incomen-
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surabilitãþii valorilor nu este o versiune a relativismului sau a scepticismului mo-
ral, nici nu semnificã imperfecþiunea înþelegerii noastre, ci este o specie a realis-
mului moral care limiteazã sfera alegerii raþionale între valori. Pluralismul valoric,
ºi nu scepticismul sau neutralismul moral, constituie, în opinia autorului, reacþia
liberalã împotriva uniformitãþii, împotriva unei societãþi care ar impune cetãþe-
nilor ei o viziune uniformã a unei forme ideale de viaþã. O societate pluralistã nu
numai cã recunoaºte existenþa unei multiplicitãþi de valori, ci permite în mod real
membrilor sãi sã le urmãreascã; de asemenea, nu se limiteazã la accesul la aceastã
varietate de opþiuni, ci esenþial este faptul cã aceste opþiuni au valoare pentru indivizi.
Ideea centralã a pãrþii finale a cãrþii („Freedom and Politics“) este argumenta-

rea faptului cã o concepþie asupra libertãþii individuale fondatã pe autonomie
conduce la o doctrinã bazatã pe valoarea moralã a libertãþii individuale. În aceastã
secþiune Raz detaliazã raporturile dintre autonomie ºi valoare, accentuând asu-
pra necesitãþii ca opþiunile disponibile sã fie adecvate, adicã moral valoroase ºi
variate. Idealul autonomiei presupune nu doar un numãr cât mai mare de opþiuni
disponibile, cât mai ales valoarea acestora pentru individul în cauzã; de asemenea,
autonomia depinde în mod esenþial de existenþa unui mediu bogat în posibilitãþi,
adicã o culturã publicã adecvatã — presupoziþie a libertãþii membrilor societãþii
— pentru cã aceasta determinã în mare mãsurã natura ºi calitatea oportunitãþilor
accesibile în societate. Nu în ultimul rând, condiþiile autonomiei depind de binele
comun, adicã de un bun colectiv, accesibil tuturor, fãrã competiþie sau conflict.
În ceea ce priveºte limitele doctrinei liberãþii expuse în aceastã carte, sunt vi-

zate douã aspecte: în primul rând, afirmã Raz, condiþiile pentru autonomia per-
sonalã depind de existenþa unui numãr adecvat de alternative puse la dispoziþia
indivizilor, însã nu presupun prezenþa unor anumite opþiuni specifice; în al
doilea rând, promovarea libertãþii ºi a autonomiei personale nu poate justifica, în
opinia autorului, tolerarea alegerilor moralmente greºite. Autonomia, aºa cum o
vede Joseph Raz, este o realizare complexã care presupune, printre multe alte in-
grediente, absenþa coerciþiei, posedarea ºi exercitarea capacitãþii de a lua decizii
ºi un mediu propice unei game vaste de opþiuni demne de luat în considerare.
Valoarea autonomiei este datã de faptul cã permite indivizilor sã facã propriile

alegeri între alternative ºi moduri de viaþã valoroase, dar incompatibile, fiind o
componentã necesarã a vieþii bune. Imaginea pe care ne-o sugereazã The Mora-
lity of Freedom este cea a unui guvern care, acceptând pluralismul ºi autonomia,
trebuie sã garanteze existenþa unor alternative diverse, accesibile tuturor, fãrã a
diminua libertatea indivizilor, ºi a unei societãþi în care majoritatea acceptã va-
loarea autonomiei, dar existã ºi minoritãþi care nu fac acest lucru, asimilarea
acestora de cãtre majoritatea liberalã fiind o garanþie a vieþii bune. Acest ultim
aspect (pe care Raz îl va reconsidera în Ethics in Public Domain) a fost criticat
de gânditori ca John Gray ºi Bhikhu Parekh, care au arãtat cã modernizarea unei
societãþi nu presupune cu necesitate ºi apariþia unei majoritãþi care sã accepte au-
tonomia personalã ca o valoare centralã; mai mult, acceptarea pluralismului va-
lorilor presupune relativizarea idealului autonomiei personale în autonomii
rivale, bazate pe diferite concepþii despre bine ºi evaluãri diverse ale valorii mo-
durilor de viaþã.
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Meritele incontestabile ale cãrþii lui Joseph Raz — care a stimulat, de altfel,
o amplã polemicã între teoreticienii liberalismului pe tema pluralismului valori-
lor — sunt de a fi supus analizei principiile fundamentale ale liberalismului ºi de
a fi constatat cã acestea ascund conflicte de valori pe care nu le pot rezolva. Raz
argumenteazã, în consonanþã cu intuiþiile unor gânditori ca Isaiah Berlin sau H.
L.A. Hart, cã judecãþile noastre asupra unor precepte liberale (de exemplu, des-
pre libertate) implicã în mod necesar concepþiile noastre despre bine ºi cã idealul
de toleranþã liberalã care cautã un consens raþional asupra celui mai bun mod de
viaþã nu mai este funcþional în cazul societãþilor pluraliste. Raz a arãtat cã rãs-
punsul adecvat al liberalismului la problema pluralismului nu poate fi un con-
sens raþional asupra valorilor sau un regim ideal, ci acceptarea pluralismului va-
lorilor ºi gãsirea termenilor în care valori incompatibile ºi diverse moduri de via-
þã pot coexista. Lucrarea sa este consideratã astãzi una din cãrþile fundamentale
ale teoriei politice liberale, remarcabilã prin subtilitatea ºi rigoarea argumentaþiei
ºi prin îmbinarea abordãrii normativiste în filosofia politicã cu analiza concep-
telor din teoria dreptului.
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