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Abstract. The study sustains the relevance of Isaiah Berlin’s distinction
between the two rival and incommensurable concepts of liberty, one
positive and other negative, and the irrelevance of Berlin’s claim to
formulate the concept of negative liberty uniquely as non-interference. The
author presents the Hobbesian lineage of this definition — presence of
liberty as absence of constraint by some external agency with the capacity
of another to pursue possible choices and activities — and sustains an
alternative concept of negative liberty — liberty as non-dependence — and
at once the claim that freedon can be constrained in the absence of any
element of interference or even any treath of it. This „third concept of liberty“
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gentlemen movement in the beggining of the seventeenth century.
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I

Iau ca punct de pornire una dintre afirmaþiile cele mai larg acceptate în dezba-
terile actuale asupra teoriei libertãþii. Ni se spune cã trebuie sã existe o formulã
globalã sub care pot fi subsumate toate expresiile inteligibile despre libertate1.
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Prevalenþa acesteia pare sã se datoreze în mare parte influenþei unui singur articol,
clasic, cel al lui R. B. MacCallum, „Negative and Positive Freedom“2. Ori de
câte ori este în discuþie libertatea unui agent, susþine MacCallum, va fi întotdeauna
vorba de libertatea faþã de anumite elemente de constrângere impuse asupra ac-
þiunii de a face sau a deveni (sau de a nu face sau deveni) ceva3. Libertatea este
„întotdeauna una ºi aceeaºi relaþie triadicã“ între agenþi, constrângeri ºi scopuri.
În consecinþã, a vorbi despre prezenþa libertãþii înseamnã întotdeauna a vorbi de
o absenþã: absenþa constrângerii faþã de un agent în privinþa realizãrii unui anu-
mit scop sau þel. Cu alte cuvinte, existã doar un concept de libertate4.
Aceste observaþii mã aduc la teoreticianul libertãþii în a cãrui memorie am

onoarea sã vorbesc astãzi. Nu l-am cunoscut bine pe Sir Isaiah Berlin, aºa încât
nu sunt în situaþia de a mã lãsa copleºit de amintiri. Dar acesta nu mi se pare un
dezavantaj, întrucât Berlin a fost un gânditor profesionist ºi ceea ce conteazã în
privinþa lui este ce a argumentat ºi a gândit. Ceea ce a argumentat el în modul
cel mai influent — aºa cum nu mai trebuie amintit nimãnui — a fost teoria liber-
tãþii. În consecinþã, asupra acestui subiect îmi propun sã mã concentrez. Mã voi
concentra îndeosebi asupra contribuþiei celei mai renumite a lui Berlin la aceastã
dezbatere, eseul sãu — de curând republicat într-o nouã ediþie elegantã — „Two
Concepts of Liberty“5.
Daþi-mi voie acum sã declar ce consider a fi meritul statornic al textului lui

Berlin, care a fost recent caracterizat, ºi cred cã în mod corect, drept cel mai in-
fluent eseu din filosofia politicã contemporanã6. În contrast cu judecãþile con-
venþionale cu a cãror citare am început, Berlin a reuºit sã arate — fãrã dubiu, mi
se pare — cã o distincþie puternicã necesitã sã fie marcatã de douã concepte de
libertate rivale ºi incomensurabile. Cu alte cuvinte, el a reuºit sã arate cã orice
încercare de a aduce împreunã judecãþile noastre individuale despre libertate sub
o singurã teorie sau o formulã globalã va fi predestinatã eºecului.
Aºa cum ºtie toatã lumea, maniera în care Berlin traseazã distincþia de care

este interesat în primul rând este de a vorbi despre libertatea negativã ºi pozitivã
(negative and positive freedom or liberty)7. Când discutã libertatea negativã, el
dã o explicaþie foarte asemãnãtoare cu analiza care, conform lui MacCallum ºi
numeroºilor sãi adepþi, trebuie datã oricãrei afirmaþii despre libertate pentru a fi
inteligibilã. De aceea, pentru a vedea unde are Berlin ceva provocator de adãugat
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la argument trebuie sã ne îndreptãm atenþia cãtre evaluarea a ceea ce descrie el
ca libertate pozitivã.
Încercarea lui Berlin de a delimita acest concept este marcatã, desigur, de mai

multe puncte de pornire false. El începe prin a sugera cã, în timp ce libertatea
negativã este libertatea faþã de constrângere (negative liberty is freedom from
constraint), libertatea pozitivã este libertatea de a urma o anumitã formã de viaþã
(positive liberty is freedom to follow a certain form of life)8. Dar aceastã distinc-
þie nu poate fi folositã pentru a dezvãlui douã concepte diferite de libertate, fie
ºi numai pentru cã toate cazurile de libertate negativã sunt simultan cazuri în
care sunt liber faþã de constrângere ºi, eo ipso, liber sã acþionez aºa cum optez.
(Dacã te asigur cã nu vei fi împiedicat sã pãrãseºti aceastã prelegere dacã nu o
agreezi, aº putea la fel de bine sã te asigur cã vei fi liber sã pleci.)9 Berlin suge-
reazã apoi cã sensul pozitiv al cuvântului se referã la ideea de a fi propriul stã-
pân, opus sensului de a acþiona asupra forþelor externe10. Dar nici acesta nu
reuºeºte sã separe un concept al libertãþii pozitive. Întrucât situaþia în care sunt
liber sã acþionez în virtutea faptului cã nu sunt împiedicat de forþe externe este,
conform propriei analize a lui Berlin, situaþia cuiva aflat în posesia libertãþii sale
în sensul negativ obiºnuit.
Rezultã numaidecât, totuºi, cã preocuparea lui Berlin nu este ideea de a fi

propriul stãpân (being your own master). Mai curând el este interesat de no-
þiunea foarte diferitã (deºi uneori urmãreºte cele douã noþiuni împreunã) de stã-
pânire a propriului sine (mastering your self). Când foloseºte prima oarã aceastã
formulã el o face pentru a se referi la gândirea familiarã — deopotrivã celor care
îl studiazã pe Platon ºi celor care îl studiazã pe Freud — conform cãreia obsta-
colele puse capacitãþii tale de a acþiona liber pot fi mai curând interne decât ex-
terne ºi cã ai nevoie sã te eliberezi de aceste constrângeri psihologice pentru a
acþiona în mod autonom11. Dar aceastã formulã nu reuºeºte sã capteze un con-
cept separat al libertãþii pozitive. Întrucât, deºi noþiunea de obstacol intern extin-
de gama a ceea ce poate conta drept constrângere, vorbim încã de nevoia de a ne
debarasa de un element de constrângere pentru a acþiona liber ºi, în consecinþã,
vorbim de ideea de libertate negativã.
Cu toate acestea, principala afirmaþie despre stãpânirea-de-sine pe care Ber-

lin doreºte sã o facã se dovedeºte a fi una diferitã ºi mai convingãtoare. În acord
cu cei care au dorit sã dea un conþinut pozitiv ideii de libertate, el sugereazã cã
libertatea unui agent constã în condiþia de a se stãpâni deplin pentru a deveni el
însuºi. Libertatea este astfel echivalatã nu cu stãpânirea-de-sine, ci, mai curând,
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cu realizarea-de-sine ºi, mai presus de orice, cu perfecþionarea-de-sine, cu ideea
(aºa cum o exprimã Berlin) sinelui cu tot ce el are mai bun12. Conceptul pozitiv,
aºa cum îl rezumã Berlin în cele din urmã, semnificã aºadar cã „oricare este ade-
vãratul scop al omului ... el trebuie sã fie identic cu libertatea lui“13.
Dacã Berlin a avut în minte vreun filosof când a formulat aceastã definiþie

trebuie sã se fi gândit la Bernard Bosanquet14. În Philosophical Theory of the
State, publicatã pentru întâia oarã în 1899, Bosanquet vorbeºte în atât de multe
cuvinte de „ideea negativã“15 de a fi „liber faþã de constrângere“16 ºi pune în
contrast acest concept juridic, aºa cum îl numeºte, cu ceea ce descrie ca înþele-
gere „deplinã“ sau „pozitivã“ a termenului17. Mai mult, ori de câte ori Bosanquet
opteazã pentru caracterizarea idealului negativ ca protejare împotriva delictelor
ºi pentru punerea lui în contrast cu sinele „real“ sau „ideal“ a cãrui activitate este
identicã cu libertatea, Berlin se face ecoul frazeologiei sale aproape cuvânt cu
cuvânt18.
În spatele analizei lui Bosanquet stã, totuºi, influenþa copleºitoare a lui T. H.

Green19. Aºa cum recunoaºte Bosanquet în capitolul pe care l-am citat, el dã o
„mare utilizare“ analizei libertãþii oferite de Green în lucrarea sa Principles of
Political Obligation, publicatã iniþial în 1886. Green nu vorbeºte explicit în acea
lucrare (deºi o face în altã parte)20 de libertatea „pozitivã“, ci oferã o analizã sub-
tilã ºi mai prudentã decât cea pe care o face Bosanquet asupra a ceea ce ar putea
însemna conferirea unui conþinut pozitiv acestui ideal. „Libertatea realã“, dupã
Green, „constã în întregime în identificarea de cãtre om a obiectivului sãu“21. A
obþine libertatea înseamnã astfel a fi obþinut „armonia cu adevãrata lege a pro-
priei existenþe“22. A vorbi de libertatea omului înseamnã a vorbi de „starea în
care el îºi va fi realizat idealul de sine“23. Pe scurt, libertatea este numele unei
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stãri-scop [ca stare-finalã, n.t.]; cum conchide Green, ea este „într-un anumit
sens þinta aspiraþiei morale“24.
Este greu în zilele noastre sã redãm cât de neliniºtitoare a pãrut aceastã anali-

zã pentru mulþi dintre gânditorii politici ºi pentru cei din domeniul moralei care
au scris dupã primul rãzboi mondial. L. T. Hobhouse, de pildã, a cãrui criticã
asupra lui Hegel, Green ºi Bosanquet a apãrut în 1918, a mers atât de departe
încât a declarat cã „în bombardarea Londrei“ a fost martorul „rezultatului vizibil
ºi tangibil al unei doctrine false ºi nedrepte“25. Oricum, pentru toþi cei din gene-
raþia lui Berlin aceste anxietãþi legate de filosofia lui Hegel au rãmas deosebit de
acute. Ar trebui sã ne gândim doar la atacul ofensator ºi tendenþios asupra lui
Hegel susþinut de Karl Popper în The Open Society and its Enemies26. Scriind cu
puþin peste zece ani dupã Popper, Berlin a înregistrat, cred, mult din aceleaºi an-
xietãþi în analiza sa a libertãþii pozitive ºi a pericolelor cãrora le-ar da naºtere.
Cu toare acestea, nu doresc sã insist asupra punctului de vedere istoric. Mo-

tivul pentru care îi citez pe Green ºi pe Bosanquet este acela de a da în continuare
greutate argumentului care mi se pare cel mai important la Berlin. De îndatã ce
reflectãm asupra liniei sale de gândire, vedem cã Berlin avea dreptate sã insiste
cã existã un concept coerent de libertate aflat în contradicþie totalã cu ideea nega-
tivã de absenþã a constrângerii. Aºa cum rezumã el oarecum grandios, suntem
confruntaþi „nu cu douã interpretãri diferite ale unui singur concept, ci cu douã
atitudini profund divergente ºi ireconciliabile faþã de scopul vieþii“27.
Berlin ar fi putut sã ducã mai departe cu folos acest argument central al eseu-

lui sãu. Mi se pare surprinzãtor faptul cã în Introducere la Four Essays on Li-
berty, în care rãspunde criticilor sãi, nu se referã niciodatã la aceastã înþelegere
neohegelianã a libertãþii ca rãspuns la insistenþa lui MacCallum cã toate expre-
siile inteligibile despre libertate trebuie sã se conformeze uneia ºi aceleiaºi sche-
me triadice. Replica lui Berlin la aceastã obiecþie este numai sugestia — despre
care am arãtat deja cã este confuzã — cã anumite pledoarii în favoarea libertãþii
negative trebuie sã reflecte o simplã structurã diadicã, dezvãluind o dorinþã de
eliberare de anumite mãsuri de constrângere, dar fãrã vreo altã dorinþã de a ac-
þiona într-un anume fel. Mi se pare cã ceea ce ar fi trebuit Berlin sã riposteze este
cã concepþia pozitivã a libertãþii pe care o separã corect nu poate fi fãcutã sã se
conformeze structurii triadice asupra cãreia insistã MacCallum ºi adepþii sãi28.
Dificultatea argumentului lui Bosanquet — ºi chiar mai clar a celui al lui Green
— este cã libertatea agenþilor umani constã în reuºita lor de a-ºi realiza idealul
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de sine. Dar asta nu înseamnã a vorbi de condiþia în care cineva este liber sã facã
sau sã devinã ceva, aºa cum cerea analiza lui MacCallum. Înseamnã a vorbi de
o condiþie în care cineva a reuºit sã devinã ceva. Libertatea nu este vãzutã ca ab-
senþã a constrângerilor puse unei acþiuni; este vãzutã ca un pattern de acþiune de
un anumit tip29.
Argumentul lui Berlin poate fi dus un pas mai departe dacã recunoaºtem cã

ceea ce stã la baza acestor teorii ale libertãþii pozitive este credinþa cã natura u-
manã are o esenþã ºi cã suntem liberi dacã ºi numai dacã reuºim sã realizãm acea
esenþã în vieþile noastre30. Aceasta ne permite sã vedem cã vor exista tot atâtea
interpretãri diferite ale libertãþii pozitive câte perspective diferite existã asupra
caracterului moral al omenirii. Sã presupunem, de exemplu, cã acceptãm per-
spectiva creºtinã conform cãreia esenþa naturii noastre este religioasã ºi, astfel,
cã ne atingem cele mai înalte scopuri dacã ºi numai dacã ne consacrãm vieþile
lui Dumnezeu. În acest caz vom crede cã, în cuvintele lui Thomas Cranmer, ser-
virea lui Dumnezeu „este libertatea perfectã“. Sau sã presupunem cã acceptãm
argumentul aristotelic conform cãruia omul este un aminal politic, argument
tratat ca teorie a libertãþii de Hannah Arendt în Between Past and Future31. În
acest caz vom crede cã, aºa cum susþineArendt, „libertatea ... ºi politica coincid“
ºi cã „aceastã libertate este în primul rând experimentatã în acþiune“32. Mai pre-
cis, aºa cum adaugã Charles Taylor, vom crede cã „libertatea rezidã cel puþin în
parte în controlul colectiv asupra vieþii comune“, întrucât exerciþiul unui ase-
menea control constituie o formã a activitãþii în care esenþa umanitãþii noastre
este cel mai deplin realizatã“33.
Confruntaþi cu aceste echivalenþe între libertate ºi anumite forme de viaþã,

cum pot spera MacCallum ºi adepþii sãi sã salveze afirmaþia cã toate cerinþele in-
teligibile despre libertate sã fie cerinþe privitoare la absenþa libertãþii? Atât cât
pot sã-mi dau seama, singurul lor refugiu va fi sã sugereze cã argumentele pe
care le-am citat din Green ºi Bosanquet nu sunt inteligibile ca cerinþe despre li-
bertate; cã ele trebuie sã fie ori confuze, ori sã discute despre altceva. Aºa cum
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Isaiah Berlin, ed. Alan Ryan, Oxford, Oxford University Press, 1979, p. 175. Despre Taylor în calitate de critic
al lui Berlin vezi merituoasa discuþie din Jean-Fabien Spitz, La liberté politique: Essai de généalogie con-
ceptuelle, Paris, Presses Universitaires de France, 1995, pp. 106-121.



excelent subliniazã Berlin, oricum, nu existã nicio dificultate în a observa cum
neohegelienii îºi considerã teza, fãrã nicio incoerenþã, a fi una despre libertatea
umanã34. Pretenþia pe care o avanseazã este cã dacã ºi numai dacã urmãm efectiv
modul de viaþã care ne împlineºte deplin vom învinge constrângerile ºi obstaco-
lele din calea realizãrii noastre la întregul nostru potenþial ºi, prin aceasta, vom
realiza idealul nostru de noi înºine. Doar trãirea unei asemenea vieþi ne elibe-
reazã de astfel de constrângeri ºi, împlinindu-ne, ne face deplin liberi. Libertatea
constã în urmarea acelui mod de viaþã în care, toate pasiunile fiind epuizate, în
cele din urmã realizãm armonia cu natura noastrã [umanã].
Nu susþin adevãrul acestor pretenþii, ci doar inteligibilitatea lor. Se întâmplã

sã fiu de acord cu Berlin cã existã multe scopuri diferite pe care le putem urmãri
la fel de bine. Poate el a fost excesiv de anxios în privinþa implicaþiilor autorita-
riste ale respingerii acestei convingeri35, dar se întâmplã de asemenea sã fiu de
acord cu el cã aceia care îºi imagineazã cã natura umanã are o esenþã, ºi prin
aceasta susþin cã existã doar un scop faþã de care ar trebui toþi sã ne angajãm, tind
sã intimideze sau cel puþin sã se comporte rigid cu aceia care au loialitãþi plura-
liste. Oricum, nu am nevoie sã trec înspre autobiografic. Este suficient pentru
mine, aºa cum a fost suficient pentru Berlin, sã arãt coerenþa analizei neohege-
liene. Cã, în ea însãºi, aceasta este suficientã pentru a dispune de pãrerea domi-
nantã cã existã doar un concept de libertate.

II

Aºa cum indicã titlul eseului, principala preocupare a lui Berlin este de a con-
frunta idealul de libertate ca perfecþionare-de-sine cu ceea ce el descrie, mergând
mult în urmã, ca libertate negativã. Aºa cum am vãzut, prin libertatea negativã
Berlin înþelege absenþa constrângerii; iar interpretarea specificã care considerã
cã trebuie datã conceptului de constrângere este cã el trebuie sã constea într-un
anumit act de ingerinþã, printr-un anumit agent extern, în capacitatea altui agent
de a urmãri „alegeri ºi activitãþi posibile“36. Aceste obstacole sau impedimente
nu sunt întotdeauna intenþionate; Berlin admite cã ele pot fi rezultatul acþiunilor
altora — dar nu rezultatul cauzat în mod deliberat. Dar afirmaþia sa finalã este
cã absenþa care marcheazã prezenþa libertãþii trebuie întotdeauna sã fie absenþa
intervenþiei. Aºa cum aratã în cea mai clarã rezumare, „criteriul opresiunii este
dat de rolul pe care cred eu cã îl joacã alþi oameni, direct sau indirect, cu sau fãrã
intenþie, în zãdãrnicirea intenþiilor mele. Prin a fi liber în acest sens înþeleg a fi
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34 Isaiah Berlin, op. cit., pp.178-181.
35 Pentru argumente convingãtoare în acest scop vezi L. J. Macfarlene, „On Two Concepts of Liberty“,

Political Studies 14, 1966, pp. 77-87.
36 Vezi Isaiah Berlin, op. cit., pp. 32, definiþia sa definitivã ºi probabil cea mai apreciatã. Gray, în Isaiah

Berlin, ed. cit., pp. 15-16, pune un accent special pe faptul cã, conform acestei expuneri, agentul despre care
se spune cã este în libertate este întotdeauna cineva a cãrui alegere între opþiuni este neafectatã de alþii. Aceasta
îl conduce pe Gray la asocierea analizei lui Berlin cu cea a lui Benn ºi Weinstein — din Stanley I. Benn and
W. L. Weinstein, „Being Free to Act and Being a Free Man“,Mind 80, 1971, pp.194-211 — care, de asemenea,
trateazã libertatea ca non-restricþie de opþiune, în contrast cu ideea mai restrânsã a fiinþei capabile de a alege
între alternative.



scutit de orice imixtiune exterioarã. Cu cât este mai vastã aceastã arie de non-in-
gerinþã, cu atât este mai întinsã libertatea mea“37.
Cu toate cã aceasta este o viziune obiºnuitã a libertãþii umane, este o ches-

tiune de dificultate redusã sã o afirmi cu precizie, ºi nu valoreazã nimic faptul cã
afirmaþia lui Berlin cuprinde o corecþie valoroasã, adesea omisã în evaluãrile mai
recente38. Berlin adaugã cã sunt lipsit de libertate „dacã sunt împiedicat de alþii
sã fac ceea ce în condiþii normale aº putea face“39. Pot fi obstrucþionat fizic într-
un astfel de mod încât o acþiune care stã în puterile mele sã devinã imposibil de
realizat. Sau pot fi subiectul unui asemenea grad de coerciþie încât acþiunea devine,
în expresia lui Jeremy Bentham, inacceptabilã. Dar în fiecare caz pierderea mea
de libertate rezultã, aºa cum aratã Berlin, din „intervenþia deliberatã a altor fiinþe
umane în interiorul spaþiului în care aº putea, în condiþii normale, sã acþionez“40.
Nu sunt de acord pe deplin cu formularea lui Berlin, întrucât nu vãd de ce

aceastã pierdere a puterii are nevoie sã fie lucrarea specificã a agenþilor umani.
Faptul cã am fost împiedicat de un viscol sã ajung la susþinerea acestei prelegeri
ar da un sens exact înþelerii fundamentale a libertãþii propusã de Berlin ca ab-
senþã a ingerinþei astfel încât sã pot afirma cã libertatea mea a fost îngrãditã41.
Dar acesta este un subterfugiu. Ceea ce mi se pare deosebit de meritoriu în mo-
dul în care Berlin precizeazã problema este insistenþa lui cã lipsa de libertate tre-
buie distinsã în mod categoric de lipsa de capacitate ºi cã modul corect de a mar-
ca aceastã distincþie este a spune cã ne lipseºte libertatea doar când acþiunea care
stã în puterile noastre a fost transformatã în imposibilitate sau incapacitate.
Modul lui Berlin de a articula aceastã distincþie aminteºte puternic de analiza

lui Hobbes a acþiunii libere în Leviathan-ul sãu publicat în 1651. Hobbes com-
parã situaþia complexã a doi oameni care sunt incapabili sã pãrãseascã o camerã:
unul are puterea de a pleca, dar a fost „reþinut, între pereþi, sau cu lanþuri“ ºi, prin
aceasta, a fost lipsit de putere; celãlalt este lipsit de capacitate întrucât este „þin-
tuit în pat de boalã“42. Conform analizei lui Hobbes, primul om nu este liber sã
plece, dar cel de-al doilea nu este nici liber, nici lipsit de libertate; el este pur ºi
simplu incapabil. Motivul, explicã Hobbes, este cã ideea de acþiune liberã presu-
pune ideea de deliberare între alternative43. Dar nu are sens sã deliberãm în pri-
vinþa efectuãrii unei acþiuni dacã ºtim deja cã ea stã în puterile noastre. De aici
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37 Isaiah Berlin, op. cit., p. 170; ed. rom. pp. 205-206.
38 Pentru referinþe la câteva dintre aceste evaluãri contrastante vezi mai jos, notele 45 ºi 46.
39 Isaiah Berlin, op. cit., p. 169. Italicele adãugate de Q. S.
40 Isaiah Berlin, op. cit., p. 169.
41 Thomas Hobbes, Leviathan, Or The Matter, Forme, & Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and

Civil, ed. Richard Tuck, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, ch. 21, p. 146, oferã o puternicã afir-
mare a acestui convingeri când pretinde cã nu existã diferenþã între a spune despre corpul unui om întemniþat
ºi corpul apei „pãstrat în bancuri“, întrucât ele „nu sunt în libertate“. Pentru o recentã menþiune vezi William
A. Parent, „Some recent work on the concept of liberty“, American Philosophical Quarterly 11, 1974, p. 149,
de la care am luat exemplul lipsirii de libertate cauzate de viscol.

42 Thomas Hobbes, op. cit., ch. 21, p. 146.
43 Thomas Hobbes, op. cit., ch. 6, p. 44. Acest punct de vedere hobbesian este reliefat excelent de

Christine Swanton în Freedom: A Coherence Theory, Indianapolis, Hackett Publishing Company, 1992, pp.
58-60, 91-95. Benn ºi Weinstein, op. cit., apãrã o versiune puternicã a acestei convingeri când pretind cã are
sens sã vorbim de un agent ca fiind liber sã urmãreascã o opþiune datã doar dacã opþiunea însãºi este un obiect
posibil al alegerii raþionale.



definiþia lui Hobbes a libertãþii umane: „un om liber“ este cineva care „în acele
lucruri pe care prin puterea lui ºi prin inteligenþã este în stare sã le facã, nu este
împiedicat sã facã ceea ce are voinþã sã facã“44.
Sã confruntãm aceastã înþelegere cu perspectiva, dominantã în mod curent, cã

trebuie sã distingem între posesia formalã ºi posesia realã a libertãþii negative.
Unul dintre exemplele pe care le dã Berlin pentru a distinge între lipsa de liber-
tate ºi incapacitate este cazul unui om care nu poate sã citeascã pentru cã este
orb. Dacã aplicãm distincþia dintre libertatea formalã ºi libertatea realã, ajungem
la perspectiva cã omul orb este în mod formal liber sã citeascã întrucât nu inter-
vine nimeni în preocuparea sa45. Dar el nu este efectiv liber întrucât nu este în
poziþia de a-ºi folosi libertatea formalã46.
Abordarea mai hobbesianã a lui Berlin ne permite sã vedem cã acest tip de

analizã duce în cel mai bun caz la confuzie ºi în cel mai rãu caz la parodierea li-
bertãþii. Existã douã perspective contrastante de relevat aici. Una este cã, în eva-
luarea lui Berlin, omul orb nu este nici formal ºi nici efectiv liber sã citeascã.
Cum insistã Berlin, sunt liber doar dacã sunt capabil sã exersez o abilitate,
oricare ar fi ea, fãrã ingerinþã. Dar situaþia dificilã a omului orb rezultã din faptul
cã el este incapabil sã citeascã în orice circumstanþe. Perspectiva contrastantã
este cã, în evaluarea lui Berlin, omul orb nu este nici formal, nici efectiv lipsit
de libertatea de a citi. A fi lipsit de libertate înseamnã a fi fost adus în situaþia de
a fi [a deveni] incapabil sã exercit o abilitate pe care o posed. Dar omul orb nu
a fost lipsit de capacitate în acest mod; el pur ºi simplu nu este în posesia abili-
tãþii la care ne referim.
Cu toate cã analiza lui Berlin a libertãþii negative este excepþional de pãtrun-

zãtoare ºi meritorie, mi se pare cã suferã de o serioasã limitare în privinþa ariei
de acoperire. Mai mult, aceastã slãbiciune este una împãrtãºitã de aproape fiecare
afirmare recentã a teoriei libertãþii negative pe care am întâlnit-o. Aceasta fiind
situaþia, mi se pare cã în privinþa naturii slãbiciunii meritã încercatã identificarea
ºi remedierea, ºi acesta este sarcina cãreia mã voi dedica în restul acestor observaþii.
Când Berlin introduce pentru prima oarã perspectiva sa asupra libertãþii nega-

tive, el observã corect cã „aceasta este ceea ce filosofii politici englezi clasici în-
þeleg“ prin libertate ºi se referã în mod specific la definiþia lui Hobbes din
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44 Thomas Hobbes, op. cit., ch. 21, p. 146.
45 Pentru o analizã a chiar acestor linii, argumentând cã o persoanã care este infirmã [sic] este, cu toate

acestea, liberã sã danseze, vezi Bernard Gert, „Coercion and Freedom“, în Coercion, ed. Roland J. Penncock
and John W. Chapman, Chicago, Aldine, Atherton, Inc., 1972, pp. 30-48; ºi cf. analiza similarã a lui Felix E.
Oppenheim, Political Concepts, Oxford, Basic Blackwell, 1981, pp. 82-88.

46 Vezi, de exemplu, Philippe Van Parijs, Real Freedom for All, Oxford, Clarendon Press, 1995; Adam
Swift, op. cit., pp. 55-59 ºi discuþia din Philip Pettit, Republicanism: A Theory of Freedom and Government,
Oxford, Oxford University Press, 1997, p. 76 ºi nota. Ar putea pãrea cã Sen, în clasica analizã a libertãþii ºi
dezvoltãrii, este de asemenea de acord cã lipsa de putere înseamnã lipsã de libertate.Vezi, de pildã, Amartya
Sen, Development as Freedom, Oxford, Oxford University Press, 1999, pp. 15, 20, 24. Dar în exemple pe care
le ia în considerare, el este întotdeauna preocupat de oamenii care au fost în fapt lipsiþi de putere de cãtre agenþi
identificabili, iar forþa moralã a argumentului sãu rezultã din aprecierea modului în care libertatea lor poate fi
extinsã prin reconferirea puterii lor. De altfel, una dintre marile realizãri ale lui Sen a fost sã arate cã, chiar
atunci când poate pãrea evident cã anumitor oameni pur ºi simplu le lipseºte puterea, la o analizã mai atentã
se dovedeºte cã, de fapt, ei au fost lipsiþi de putere de un eºec în remedierea condiþiilor care ar fi putut fi cu
uºurinþã remediate.



Leviathan47. Ceea ce pierde din vedere Berlin, totuºi, este caracterul înverºunat
polemic al analizei lui Hobbes. Când Hobbes anunþã, în cuvinte pe care Berlin
aproape le repetã, cã libertatea noastrã constã în nimic mai mult decât „absenþa
Impedimentelor externe“ în exercitarea puterilor48 noastre, el încearcã în acelaºi
timp sã discrediteze ºi sã înlãture o înþelegere rivalã ºi puternic contrastantã a li-
bertãþii negative. Aceastã teorie rivalã a devenit proeminentã în dezbaterea pu-
blicã englezã în primele decenii ale secolului al XVII-lea ºi i-a pãrut lui Hobbes
extrem de periculoasã ºi în mod iremediabil confuzã.
Pot cel mai bine sã desprind semnificaþia criticii lui Hobbes dacã încerc sã

rãspund la o întrebare pusã de Berlin în Introducere la ediþia revizuitã a „Two
Concepts of Liberty“. El se întreabã când a fost formulatã pentru prima oarã ex-
plicit ideea de libertate ca fiind nimic altceva decât nonintervenþie ºi ce a deter-
minat avansarea ei pânã la proeminenþa ei hegemonicã actualã49. Aº rãspunde cã
este foarte greu de gãsit o expunere explicitã a unei astfel de teorii mai devreme
de Leviathan-ul lui Hobbes ºi cã ceea ce l-a determinat sã o articuleze a fost sen-
timentul nevoii de a rãspunde „Democratical Gentlemen“50, aºa cum i-a numit
pe cei care au lansat teoria foarte diferitã de promovare a cauzei Parlamentului
împotriva coroanei ºi de legitimare a execuþiei regelui Charles I.
Recuzarea contrarevoluþionarã a lui Hobbes a câºtigat în cele din urmã. Pen-

tru a cita propria litanie a lui Berlin, gãsim linia fundamentalã a argumentului
sãu pânã la David Hume, Jeremy Bentham, într-un anumit grad la John Stuart
Mill ºi chiar mai aproape (Berlin ar fi putut adãuga) la Henry Sidgwick51.Aceastã
mare tradiþie a utilitarismului clasic s-a dovedit impresionant de încununatã de
succes în ocuparea întregului spaþiu conceptual, prin aceasta reuºind sã respingã
orice interpretare rivalã a libertãþii, atât pe cele pernicioase cât ºi pe cele con-
fuze. Ca rezultat al acestui succes ideologic profund ºi de duratã, viziunea alter-
nativã a libertãþii negative — pe care Hobbes iniþial a dorit s-o discrediteze —
s-a estompat. Ceea ce vreau acum sã fac este sã încerc sã o aduc la suprafaþã.
Cum am indicat, teoria în chestiune a format parte a arsenalului Parlament-

ariºtilor în disputa lor cu coroana în primele decenii ale secolului al XVII-lea.
Criticii prerogativelor regale au început sã susþinã cã, în mãsura în care erau
obligaþi sã trãiascã în dependenþã de puterea regelui ºi, în consecinþã, obligaþi sã
se bazeze pe bunãvoinþa sa pentru prelungirea drepturilor ºi libertãþilor lor, trãiau
în stare de servitute. Cu alte cuvinte, ei au insistat cã libertatea este restricþionatã
nu doar de ingerinþa efectivã sau de ameninþarea cu ea, ci ºi de simpla cunoaºtere
a faptului cã trãim în dependenþã de bunãvoinþa altora52. Aceºti scriitori nu pun
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47 Isaiah Berlin, op. cit., p. 170 ºi nota.
48 Thomas Hobbes, op. cit., ch. 14, p. 91 ºi ch. 21, p. 145. Am mai discutat teoria libertãþii a lui Hobbes

în Quentin Skinner, Visions of Politics, vol. 3: Hobbes and Civil Science, Cambridge, Cambridge University
Press, 2002.

49 Isaiah Berlin, op. cit., pp. 32-33.
50 Thomas Hobbes, op. cit., p. 26.
51 Henry Sidgwick, în The Elements of Politics, 2nd edn., London, Macmillan, 1897, pp. 45-47, se referã

la Hobbes ºi urmeazã îndeaproape argumentul sãu. Se subînþelege, totuºi, cã o deplinã explorare a acestei tra-
diþii de gândire ar avea nevoie sã ia în considerare faptul cã aceºti gânditori folosesc aidoma teoria neohobbesianã
pentru propriile scopuri.

52 Mulþumiri speciale lui Ingmar Person pentru a fi insistat sã accentuez cã nu simplul fapt al dependenþei
noastre, ci acest fapt combinat cu conºtientizarea lui are efectul restricþionãrii libertãþii noastre.



în evidenþã punctul de vedere cã posibilitatea unei astfel de intervenþii arbitrare
face libertatea noastrã mai puþin sigurã sau solidã. Ei argumenteazã cã o simplã
conºtientizare a existenþei sub o putere arbitrarã — o putere capabilã sã intervinã
în activitãþile noastre fãrã a trebui sã ia în considerare interesele noastre — ser-
veºte în ea însãºi la limitarea libertãþii noastre53. Cunoaºterea faptului cã suntem
liberi sã facem sau sã ne abþinem doar întrucât altcineva a ales sã nu ne opreascã
este ceea ce ne reduce la servitute.
Inspiraþia directã a acestui mod de gândire pare sã provinã dintr-un numãr de

texte medievale asupra dreptului cutumiar, înainte de orice de textele lui Bracton
ºi Littleton. Acestea au fost autoritãþile pe care Sir Edward Coke ºi discipolii sãi
din primele Parlamente ale Stuarþilor îndrãgeau sã le invoce ºi pe care le citau
cu atât de mare respect încât acestea au dobândit o autoritate de care nu s-au bu-
curat niciodatã înainte ºi pe care nu au pierdut-o niciodatã ulterior. Henry de
Bracton în a sa De Legibus et Consuetudinibus Angliae, editatã în preajma anu-
lui 1260, în capitolul din deschidere face distincþia între persoane libere ºi sclavi
ºi continuã prin a defini ca sclav pe cel care „trãieºte în supunere faþã de domi-
naþia altcuiva“54. Tratatul de secol XV al lui Sir Thomas Littleton, Un lyver de
exposicion de parcell de les tenures55, traseazã un set aproape similar de dis-
tincþii între oamenii liberi, iobagi ºi sclavi ºi repetã cã un sclav este cineva a cãrui
lipsã de libertate este de aºa naturã încât persoana sa — ºi nu doar proprietatea
sa, ca în cazul iobagului— este sub potestate, adicã în puterea sau la mila altcuiva.
Trãsãtura cea mai frapantã a acestor definiþii (deºi juriºtii de mai târziu au fã-

cut tot ce au putut pentru a ignora acest fapt) este cã ele datoreazã frazeologia
lor în întregime analizei libertãþii ºi sclaviei de la începutul compendiului de
drept roman, Digest*. Acolo suntem pentru întâia datã informaþi cã „diviziunea
fundamentalã existentã în dreptul persoanelor este cã bãrbaþii ºi femeile sunt fie
liberi, fie sunt sclavi“56. Apoi ni se dã o definiþie formalã a sclaviei. „Sclavia este
o instituþie a ius gentium prin care cineva este, contrar naturii, supus dominaþiei
altcuiva“57. Aceasta, la rândul sãu, este consemnatã pentru a obþine definiþia li-
bertãþii individuale. Dacã cineva într-o asociaþie civilã este fie iobag, fie liber,
atunci un civis sau cetãþean liber trebuie sã fie cineva care este nu sub dominaþia
altcuiva, ci este sui iuris, capabil de a acþiona în dreptul sãu propriu58. Urmeazã,
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53 De notat aici definiþia implicitã a arbitrariului. O putere este arbitrarã dacã persoana stãpânitoare este

capabilã sã intervinã asupra altora, asupra impunitãþii, doar pe baza arbitrarium-ului lui sau ei sau a voinþei ºi,
prin urmare, fãrã nicio obligaþie de a lua în considerare interesele celor supuºi intervenþiei.

54 Henry de Bracton, De Legibus et Consuetudinibus Angliae, trans. and ed. Samuel E. Thorne,
Cambridge, Mass., Harvard University Press, 1968-1977, vol. 2, p. 30: „Quid est servitus. Est quidem servitus
... qua quis dominio alieno ... subicitur.“

55 Acesta este titilul gãsit în cele mai vechi manuscrise existente. Vezi Cambridge University Library MS
Mm. v. 2, fos. 2-27, la fo. 2r.

* Digesta sau Pandectae, compendiu al dreptului roman compilat din ordinul împãratului Iustinian în se-
colul VI d. C., parte a Corpus Juris Civilis, corpul dreptului civil din timpul lui Iustinian.

56 Theodor Mommsen and Paul Krueger (eds.), The Digest of Justinian, translation ed. Alan Watson, 4
vol., Philadelphia, University of Pennsylvania, 1970, I. V. 3. 35: „Summa itaque de iure personarum divisio
haec est, quod omnes homines aut liberi sunt aut servi“. (De reþinut cã în acest citat ºi în cele urmãtoare din
Digest am fãcut propria traducere — Q. S.).

57 Ibidem, I. V. 4. 35: „Servitus est constitutio iuris gentium, qua quis dominio alieno contra naturam subicitur“.
58 Ibidem, I. VI. I. 36: „Anumite persoane sunt în propria lor putere, unele sunt supuse puterii altora, precum

sclavii, care sunt în puterea stãpânilor lor“ („quaedam personae sui iuris sunt, quaedam alieno iuri subiectae
sunt ... in potestate sunt servi dominorum ...“).



de asemenea, cã ceea ce înseamnã pentru cineva lipsa statutului de cetãþean liber
trebuie sã însemne pentru acea persoanã a nu fi sui iuris, ci, în schimb, a fi sub
potestate, sub puterea sau supus voinþei altcuiva59.
De vreme ce aceste distincþii au fost rezumate în Codex-ul lui Iustinian, au

devenit moneda comunã a teoriei politice romane timp de generaþii. Ele au fost
popularizate îndeosebi de succesiunea importantã de istorici — Sallust, Titus
Livius, Tacitus — care au formulat rãsturnarea republicanului civitas libera ºi
prãbuºirea sa în servitutea principatului60. Aºa fiind, este un fapt de o importanþã
singularã cã generaþia imediat premergãtore disputelor dintre coroanã ºi Parla-
ment la începutul secolului al XVII-lea a tradus toate lucrãrile lor în englezã pen-
tru întâia datã. Versiunea lui Henry Savile la Istoriile ºi Agricola lui Tacitus a
apãrut în 1591, urmatã fiind de interpretarea lui Richard Greneway la Anale ºi
Germania în 159861. Doi ani mai târziu Philemon Holland a publicat enormul
sãu folio conþinând întregul secþiunilor existente din Istoria lui Titus Livius62, în
timp ce în 1608 Thomas Heywood a publicat traducerea sa la Bellum Catilinae
ºi Bellum Iugurthinum ale lui Sallust63.
Dacã ne întoarcem la oricare dintre aceste autoritãþi, vom gãsi, o datã mai

mult, argumentarea ideii cã a poseda libertate înseamnã, aºa cum aratã Titus Li-
vius, a nu fi supus puterii nimãnui. De pildã, atunci când Titus Livius descrie ca-
pitularea locuitorilor din Collatia în faþa locuitorilor Romei, el accentueazã cã ei
au putut lua aceastã decizie întrucât (în cuvintele traducerii lui Holland) ei „erau
în puterea lor“ ºi, prin urmare, „în libertatea de a face ce doreau“64. Acelaºi
punct de vedere rezultã încã mai clar din ultimul pasaj în care Titus Livius dis-
cutã eforturile cetãþilor greceºti de a restabili bune relaþii cu Roma. Unul dintre
purtãtorii lor de cuvânt este pus sã spunã cã a intra în astfel de negocieri presu-
pune a deþine „adevãrata libertate“, condiþia în care un popor „este de-sine-stã-
tãtor, se menþine astfel ºi nu depinde de voinþa ºi plãcerea altora“65.
Aceastã înþelegere a libertãþii politice a început sã fie lansatã de un numãr de

exponenþi ai Parlamentului în critica coroanei în primele decenii ale secolului al
XVII-lea. Un aspect al campaniei lor a fost desigur amplu discutat ºi formeazã
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piatra de temelie a explicaþiei tradiþionale „whig“ premergãtoare izbucnirii rãz-
boiului civil englez în 1642. Ei au acuzat în mod repetat guvernul, cel mai evi-
dent în Petition of Rights din 1628, de a fi intervenit vizibil într-un numãr de
drepturi ºi libertãþi fundamentale. Charles I a fost învinuit de a fi cerut ºi impus
poporului sã-i facã împrumuturi ºi de a fi încarcerat ºi chiar de a fi executat su-
puºi fãrã a le fi demonstrat vina66. Aceste acþiuni au fost considerate o violare
evidentã a drepturilor ºi libertãþilor întrucât au implicat (în cuvintele Petiþiei)
molestarea unui mare numãr de supuºi, contrar legilor ºi privilegiilor locului67.
Niciunul dintre exponenþii pe care îi am în vedere nu s-a îndoit cã aceste acte

de opresiune au subminat libertatea lor ca supuºi. Totuºi, am semnalat cã ei erau
preocupaþi mai mult de un argument foarte diferit în privinþa relaþiilor dintre li-
bertãþile lor ºi prerogativa regalã. Pretenþia pe care ei au ridicat-o în continuare
este cã astfel de acte de violenþã sunt doar manifestarea pasivã a unei sfidãri a li-
bertãþii. Principiul de bazã asupra cãruia obiecteazã ei este cã, în vremuri de cri-
zã, coroana posedã dreptul de prerogativã ºi, prin urmare, de putere discreþionarã
de a întemniþa fãrã judecatã ºi de a impune contribuþii fãrã consimþãmântul Par-
lamentului. Obiecþia pe care au dezvoltat-o este cã, dacã coroana este deþinãtoarea
unor asemenea prerogative, aceastã deþinere echivaleazã cu faptul cã proprietã-
þile ºi libertãþile personale sunt deþinute nu „de drept“, ci doar „din graþie“ [din
bunãvoinþã], întrucât coroana pretinde cã le poate lua în orice moment fãrã a co-
mite o nedreptate.
Aºa cum aratã aceºti democratical gentlemen, ceea ce-i nemulþumeºte este

perspectiva asupra drepturilor implicatã în aceastã înþelegere a prerogativei. A
susþine cã drepturile ºi libertãþile noastre de bazã sunt supuse confiscãrii cu im-
punitate înseamnã a declara cã ele nu au statut de drepturi, înseamnã a afirma cã
ele sunt doar licenþe [permisiuni, cedãri] sau privilegii. Aceasta este înþelegerea
perspicace care i-a determinat sã recurgã la Bracton — ºi fireºte la Titus Livius
ºi Tacitus. Ei susþin cã a accepta sã deþinem drepturile ºi libertãþile la discreþia
[regelui] înseamnã a accepta cã trãim în supunere faþã de voinþa regelui. Dar a
admite cã trãim într-o asemenea stare de dependenþã înseamnã sã admitem cã
trãim nu ca cetãþeni liberi, ci ca sclavi. Simpla cunoaºtere a faptului cã coroana
posedã asemenea prerogative serveºte prin ea însãºi la subminarea libertãþii
noastre ºi la situarea în servitute.
Aceste argumente au fost susþinute cu tãrie în dezbaterile din 1628 asupra

dreptului de a întemniþa fãrã a demonstra vina. Cum declara Edward Littleton,
efectul acestei prerogative este de a face dependentã de voinþa regelui ceea ce el
descrie ca „libertate personalã“, permiþând astfel „invazia“ celei mai importante
libertãþi „stabilite & confirmate de întregul Stat“68. Richard Cresheld, un alt ju-
rist, a considerat cã dacã coroanei îi este permis un astfel de drept atunci „deve-
nim înrobiþi“. Referindu-se direct la definiþia sclaviei din Digest, el a adãugat cã
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în privinþa acestei condiþii „Sunt sigur cã este contrarã ºi împotriva legii na-
turii“69. Mai târziu, în sesiunea Henry Sherfield, un alt jurist, pune aceeaºi pro-
blemã prin distincþia pe care o face între oamenii liberi, iobagi ºi sclavi. „Dacã
Regele poate întemniþa un om liber fãrã vreo vinã“, atunci „acesta este într-o
situaþie mai dezavantajoasã decât cea a unui iobag“, întrucât un iobag se bucurã
cel puþin de libertatea personalã, în timp ce „a fi întemniþat fãrã vinã înseamnã
robie“70. Vorbind în sprijinul acestei idei, Sir John Eliot a considerat cã fãrã acest
„drept comun al supusului“ nu suntem cu nimic mai buni decât robii71. Rezu-
mând la sfârºitul sesiunii, Sir Roger North a arãtat în Camera Comunelor cã
principala lor datorie a fost sã punã la îndoialã aceste prerogative: trebuie „sã ne
salvãm pe noi înºine ºi pe cei care ne-au înrobit“72.
Convingerea cã dependenþa submineazã libertatea a fost invocatã într-o mã-

surã chiar mai însemnatã în numeroasele dezbateri asupra pretinsului drept de
prerogativã de a impune contribuþii fãrã consimþãmântul Parlamentului. Argu-
mentul a fost prezentat în mod remarcabil întâia oarã în sesiunea din 1610. Thomas
Wentworth a deschis dezbaterea declarând cã, dacã aceastã prerogativã nu este
pusã sub semnul întrebãrii, am putea fi foarte bine vânduþi ca sclavi73. Mai târziu
a ajuns sã adauge cã dacã încuviinþãm acestã prerogativã „de impunere, chiar
asupra pãmânturilor ºi bunurilor noastre“, efectul va fi sã ne lãsãm „la mila“ re-
gelui74. Sir Thomas Hedley, în marele sãu discurs despre libertãþile supuºilor, a
considerat cã o astfel de prerogativã plaseazã proprietatea supuºilor liberi „în pu-
terea absolutã ºi autoritatea altuia“75. Aºa cum insistã amândoi, în orice caz, a
trãi la mila sau sub puterea absolutã a altei persoane este ceea ce înseamnã a trãi
în sclavie. Hedley a amintit Camerei Comunelor cã Cicero („deºi un pãgân, to-
tuºi un om înþelept“) ºi Tacitus au formulat în mod exact distincþia dintre liber-
tate ºi servitute. Dacã „iei libertatea supusului prin profitul sau proprietatea lui“
atunci „faci o confuzie promiscuã între un om liber ºi un sclav îngrãdit“76.
Aceeaºi problemã a fost mai târziu readusã în atenþie cu vârf ºi îndesat în Par-

lamentul lui Charles I. Sir Dudley Digges s-a întors la argumentul susþinut la în-
ceputul dezbaterii asupra Contribuþiei Forþate din 1628. Ni se spune, observã el,
cã „nu este un monarh important“ acela care nu poate lua „orice doreºte“. Dar
orice rege care „nu este legat de legi“ ºi, în consecinþã, conduce prin voinþa sa
arbitrarã nu este cu nimic mai bun decât „un rege de sclavi“77. Acelaºi argument
a fost tratat din nou dupã extinderea Ship Money, decisã de Charles I, într-o con-
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tribuþie generalã în anii 1630. Poate cel mai influent atac a venit de la Henry
Parker, care a apãrut cu acest prilej de departe cel mai formidabil ºi influent apã-
rãtor al cauzei parlamentare. Pentru a fi în acord cu adunarea Parlamentului cel
Lung, Parker a publicat tratatul sãu cu titlul The Case of Shipmony briefly discoursed
în noiembrie 164078. El începe prin recursul la perspectiva Dreptului roman asu-
pra a ceea ce înseamnã sã trãieºti în servitute. „Acolo unde doar dorinþa prin-
cipelui este lege“ nu ne putem aºtepta „la mediocritate* sau dreptate“ ºi „vedem
cã robia ca atare este cea mai gravã, cã nu are limite puse bunului plac al Dom-
nului“79. Parker aratã clar cã doar existenþa unor astfel de puteri ne reduce la
sclavie. „Este suficient cã noi toþi, cu tot ce avem, suntem la discreþia sa“, întrucât
acolo unde dreptul în întregul sãu (all law) „este supus doar bunului plac al re-
gelui“, acolo „întreaga libertate este nimicitã“80. Cu aceste consideraþii în minte,
Parker se întoarce la cazul Ship Money. Dacã acceptãm cã regele are dreptul de
a impune aceastã contribuþie, astfel încât este lãsatã „doar în seama judecãþii sale
incontestabile stabilirea taxelor cât de des ºi pe cât de mari le doreºte“, voinþa lui
„ne permite sã fim sclavii cei mai demni de dispreþ din întreaga lume“81. Motivul
este cã aceastã voinþã ne aºeazã într-o condiþie de totalã dependenþã de bunavo-
inþã a regelui. Dar aºa cum retoric întreabã Parker, dacã nu avem ca alternativã
decât „sã-l gândim de bine pe Principele nostru“, atunci „prin ce suntem diferiþi
în condiþie de cel mai abject dintre sclavi?“82.
Aceste asalturi asupra fundaþiilor prerogativei regale au fost suficient de se-

rioase, dar momentul la care ele au provocat în cele din urmã o crizã fatalã a ve-
nit în primele luni ale anului 1642. Când Camera Comunelor a înaintat la înce-
putul lunii februarie propunerea de a prelua controlul Miliþiei, Charles I a arãtat
limpede cã ar bloca prin veto orice astfel de legislaþie, prin exercitarea aºa-nu-
mitei prerogative a Votului Negativ. Atunci Parlamentul a fãcut pasul revo-
luþionar de a pretinde cã, cel puþin în vremuri de crizã, trebuie sã aibã dreptul de
a legifera chiar ºi în absenþa acordului regal. Raþiunea pentru care lucrurile tre-
buie sã stea în acest fel, dupã cum au declarat cu aceastã ocazie câþiva vorbitori,
este cã alternativa este servitutea naþionalã. Dacã coroana poate bloca orice legi-
ferare cu Votul Negativ (Negative Voice), aceasta reduce Parlamentul — care
reprezintã întregul popor al Angliei — la o stare de completã dependenþã de
voinþa regelui. Dar dacã suntem condamnaþi sã trãim sub o astfel de constituþie,
englezii liberi vor fi reduºi la o naþiune de sclavi.
Henry Parker a adus din nou în prim-plan acest moment critic în Observa-

tions upon some of his Majesties late Answers and Expresses83, din iulie 1642,
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susþinând cã tocmai el este cel mai important dintre toate în apãrarea cauzei par-
lamentare. Existenþa Votului Negativ, susþine Parker, are efectul supunerii între-
gii naþiuni „ca regiment nemãrginit aflat doar în faþa voinþei Regelui, aºa cum
nicio Naþiune de sub Ceruri nu a suportat vreodatã“. Întrucât „ce rãmâne, în afara
tuturor legilor, drepturilor & libertãþilor, fie nu este deloc ºi niciunde determi-
nabil, fie este doar în inima [conºtiinþa — n.m. G.T.] Regelui?“84. Cu aceastã
prepogativã, „regele îºi arogã o parte a puterii legislative“ atât de mare cât pentru
a deschide „o breºã la fel de mare ºi de accidentalã precum [a determinat] prero-
gativa Marelui Senior“ în Constantinopol85. Deoarece îºi arogã puterea „de a su-
prima existenþa Parlamentului doar prin împotrivire“86. Dar dacã noi permitem
regelui „sã fie singurul, supremul Judecãtor, predãm totul în mâinile lui, ne dãm
vieþile, libertãþile, Legile, Parlamentele, tot ce poate fi deþinut, bunului sãu plac“
ºi, prin aceasta, ne oferim noi înºine robiei87.
Charles I s-a arãtat nemulþumit în Answer to the XIX Propositions de faptul

cã fãrã Votul Negativ ar fi redus de la statutul de „Rege al Angliei“ la doar „Duce
al Veneþiei“88. Parker preia curajos obiecþia ca mijloc de a conchide asupra argu-
mentului despre servitutea naþionalã. „Sã privim asupra Veneþienilor ºi asupra
altor Naþiuni libere“, riposteazã el, ºi sã ne întrebãm de ce sunt ei „extrem de suspi-
cioºi în privinþa Principilor lor“. Aceasta pentru cã se tem de „înþepãtura Monar-
hiei“, care decurge (aºa cum spunea Titus Livius) din puterea monarhilor de a
„iubi la nebunie propria lor voinþã ºi de a dipreþui Sfaturile ºi Legile publice“89.
Suspiciunea veneþienilor se produce, cu alte cuvinte, din recunoaºterea faptului
cã sub o monarhie veritabilã ar fi reduºi la sclavie. „Doar din frica de aceastã
sclavie“ preferã ei Ducii aleºi domniei regilor ereditari90.
Parker nu a fost primul care a prezentat aceastã afirmaþie asupra Votului Ne-

gativ91, dar ale sale Observations au oferit cea mai convingãtoare declaraþie asu-
pra cazului ºi, fãrã îndoialã, a ajutat la formularea argumentului de facturã neoro-
manã, cu rol cardinal pentru retorica rãzboiului civil care a urmat. Ne ciocnim
de acelaºi argument practic în toate apãrãrile deciziei parlamentare de a ridica
armele în toamna anului 164292. Acestea insistã de obicei pe situaþia în care dacã
regelui îi este permis Votul Negativ, „întregul Regat va consta doar într-un Rege,
un Parlament ºi sclavi“93. Întâlnim din nou argumentul în chemarea la arme lan-
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satã de Parlament, în august 1642, în care ni se spune cã Partidul Nociv (Malignant
Party), care îl consiliazã pe rege, aspirã acum „sã distrugã Parlamentul sãu ºi pe
bunul popor printr-un rãzboi civil; ºi, prin acesta, sã aducã ruinã, confuzie ºi
sclavie perpetuã asupra pãrþii supravieþuitoare a unui Regat nefericit“. În fine,
întâlnim acelaºi argument din nou la încheirea rãzboiului, când este pus din nou
la treabã pentru a justifica nu doar regicidul, ci ºi abolirea monarhiei. Învinuirea
care i s-a adus lui Charles I la judecarea sa a fost cã a cãutat „sã ridice ºi sã susþinã
prin el însuºi o putere nelimitatã ºi Tiranicã pentru a domni conform proprieiVoinþe“,
adicã un curs al acþiunii destinat nu doar „sã înfrângã Drepturile ºi Libertãþile
Poporului“, ci ºi „sã suprime ºi sã abroge fundamentele acestora“94. Actul din
martie 1649 prin care este abolitã funcþia regelui a confirmat în mod corespun-
zãtor cã monarhia este „periculoasã pentru libertatea, siguranþa ºi interesul pu-
blic al poporului“, adãugând cã în Anglia efectul prerogativei a fost „de a opri-
ma, împovãra ºi înrobi supusul“95. Acesta a fost momentul în care, apoplectic,
Hobbes ºi-a ridicat condeiul96.

III

Ar fi nedrept faþã de Berlin sã insinuãm cã nu a reuºit sã remarce tradiþia care
conceptualizeazã libertatea negativã nu ca absenþã a ingerinþei, ci ca absenþã a
dependenþei. Ar pãrea cã meritã subliniatã aceastã observaþie fie ºi numai pentru
modul în care lucrarea sa a fost folositã de acei filosofi care au început sã reînsu-
fleþeascã acest tip alternativ de gândire asupra conceptului de libertate umanã.
De departe cel mai important dintre aceºti autori a fost Philip Pettit, care iniþial
a prezentat argumentul în Republicanism-ul sãu (1997) ºi l-a elaborat de atunci
în A Theory of Freedom (2001)97. Lucrarea lui Pettit este de importanþã excep-
þionalã ºi îi sunt profund îndatorat, dar nu pot fi de acord cu el când susþine cã
efectul argumentului lui Berlin a fost de a „ascunde vederii“ teoria cã, în expresia
lui Pettit, libertatea negativã constã în non-dominaþie ºi nu în non-ingerinþã98.

17 AL TREILEA CONCEPT DE LIBERTATE 73

————————
94 The Charge of the Commons of England. Against Charls Stuart, King of England, London, 1649, pp. 3-4.
95 S. R. Gardiner (ed.), The Constitutional Documents..., ed. cit., p. 385.
96 Pentru mãrturii detaliate care sugereazã cã Hobbes a început sã scrie Leviathan doar în cursul anului

1649, vezi Quentin Skinner, Visions of Politics, vol. 3: Hobbes and Civil Science, Cambridge, Cambridge
University Press, 2002.

97 Vezi Philip Pettit, Republicanism: A Theory of Freedom and Government, Oxford, Oxford University
Press, 1997 ºi Philip Pettit, A Theory of Freedom: From the Psychology to the Politics of Agency, Cambridge,
Polity Press, 2001. Deºi lucrarea din 1997 a fost prima sa prezentare la scarã completã a problemei, ea a fost
precedatã de numeroase articole importante. Pentru o listã a lor vezi Philip Pettit, Republicanism..., ed. cit.,
pp. 315-316.

98 Vezi Philip Pettit, Republicanism..., ed. cit., pp. 19, 41. O întrebare în plus este dacã ideea de libertate
ca non-dominaþie (pe care o consider fi mai mult sau mai puþin echivalentã cu absenþa dependenþei) este un
concept negativ de libertate în sens strict. În Republicanism, p. 51, Pettit sugereazã cã ea poate încorpora ele-
mente pozitive ºi, de asemenea, elemente negative. Dar aceastã implicare pare sã depindã de tratarea libertãþii
pozitive ca ideal al autonomiei mai curând decât ca ideal al perfecþiunii-de-sine. Aºa cum am încercat deja sã
arãt în Quentin Skinner, Liberty Before Liberalism, Cambridge, Cambridge University Press, 1998, convin-
gerea mea este cã conceptul este în întregime unul negativ. Dar pentru dubii suplimentare vezi Peter G.
Woolcock, Power, Impartiality and Justice, Aldershot, Ashgate Publisher, 1998, p. 47, ºi Vivienne Brown,
„Self-government: The Master Trope of Republican Liberty“, The Monist 84, 2001, pp. 60-76.



Este adevãrat cã Berlin nu reuºeºte sã prezinte argumentul despre non-domi-
naþie cu aceeaºi specificitate istoricã cu care pune în miºcare celelalte douã con-
cepte pe care le examineazã ºi cã nu singularizeazã niciodatã vreun teoretician
sau vreo miºcare posibil de asociat cu aceastã poziþie alternativã. Totuºi, dat
fiind faptul cã el a scris la apogeul dezbaterii asupra decolonizãrii, nu se putea
sã nu fi fost conºtient cã naþiunile, ca ºi indivizii, adesea pretind cã sunt lipsite
de libertate când sunt condamnate la dependenþã socialã ºi politicã. La sfârºitul
eseului sãu, Berlin ºi-a îndreptat în mod considerabil atenþia cãtre ceea ce descrie
ca rezultând din „cãutarea de statut“99, ºi se întreabã în mod explicit dacã nu „ar
fi natural sau de dorit ca exigenþa de a fi recunoscut ºi de a avea un statut social
sã fie numitã dorinþã de libertate, într-un al treilea sens posibil?“100.
Punând întrebarea, însã, Berlin rãspunde cu convingere cã niciun asemenea

al treilea concept de libertate nu poate fi susþinut în mod coerent. A vorbi de de-
pendenþã socialã ºi politicã ca de lipsã a libertãþii, scrie el, înseamnã a confunda
libertatea cu alte concepte într-o manierã simultan înºelãtoare ºi deconcertantã101.
Stabilind temeiurile sale pe aceastã concluzie, el merge mai departe ºi enunþã
pretenþia sa cea mai generalã în privinþa conceptului de libertate. El insistã cã
este adevãrat nu doar pentru orice expunere coerentã a libertãþii negative, ci pen-
tru orice tip de concept de libertate cã trebuie sã cuprindã, cel puþin ca un mini-
mum, ideea absenþei ingerinþei. În situaþia în care vorbim de restricþiile asupra li-
bertãþii, trebuie sã fim în stare sã arãtãm uzurpatori, acte de încãlcare a legii, im-
pedimente sau obstacole reale în privinþa exercitãrii de cãtre un agent a puterilor
sale dupã cum doreºte102. Aºa cum rezumã Berlin, „esenþa noþiunii de libertate,
în ambele ei sensuri, «pozitiv» ºi «negativ», este sã þinã la distanþã: pe cei care
vor sã-mi încalce domeniul“103.
Poate putem reliefa mai clar ce este în joc aici punând argumentul invers.

Adicã, putem întreba ce anume nu putem susþine coerent, conform acestei chei
de lecturã, despre conceptul de libertate negativã. Nu putem pretinde cã doar
conºtientizarea existenþei într-o stare de dependenþã socialã ºi politicã are efectul
restricþionãrii opiniilor noastre ºi, prin aceasta, al limitãrii libertãþii noastre. Dacã
vorbim de constrângeri asupra libertãþii, trebuie sã fim în stare sã punctãm anu-
mite acte identificabile ca obstacole, scopul sau consecinþa care a determinat ob-
stacularea sau ingerinþa în exercitarea puterilor noastre.
Tocmai aceastã asumpþie este cea pe care autorii pe care îi am în vedere o res-

ping. Condiþia distinctivã pe care o apãrã ei este cã doar conºtientizarea existen-
þei în dependenþã de bunãvoinþa unui conducãtor arbitrar serveºte prin ea însãºi
la restrângerea opþiunilor noastre ºi, prin aceasta, la limitarea libertãþii noas-
tre104. Efectul este de a ne dispune cãtre a face sau a nu face anumite alegeri ºi,
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100 Ibidem, p. 204; ed. rom. p. 244.
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102 Ibidem, p. 204.
103 Ibidem, p. 204; ed. rom. p. 243. Formularea lui Berlin din Four Essays on Liberty, London, Oxford

University Press, 1969, p. 158, este uºor diferitã.
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conducãtorul nostru absolut nu va interveni niciodatã de fapt. Întrucât în acest caz nu suntem sub nici o
constrângere. Totuºi, aceasta nu echivaleazã cu a spune cã probabilitatea ingerinþei trebuie sã se ridice deasupra



în acest fel, de a plasa clar constrângerile asupra libertãþii noastre de acþiune,
chiar dacã conducãtorul nostru ar putea sã nu intervinã niciodatã în activitãþile
noastre sau chiar sã nu arate nici cel mai mic semn de ameninþare cu intervenþia
asupra lor105.
Este desigur adevãrat cã forma de constrângere asupra cãreia aceºti autori se

concentreazã este constrângerea-de-sine. Ei prevãd cã aceia care trãiesc într-o
stare de dependenþã vor reflecta asupra situaþiei lor dificile ºi în general se vor
decide asupra unui curs al acþiunii implicând anumite mãsuri de autoconstrân-
gere. Dar acelaºi lucru este la fel de adevãrat în privinþa agentului care acþio-
neazã confruntat fiind cu ameninþãri coercitive. El îºi revizuieºte opþiunile ºi alege
în general un curs al acþiunii diferit de cel pe care l-ar fi realizat în caz contrar.
Sensul constrângerii agentului este mediat în cele douã cazuri în acelaºi mod.
Rezultã cã dacã suntem pregãtiþi sã admitem cã libertatea poate fi limitatã de
coerciþie106, nu putem exclude cã ea poate fi, de asemenea, limitatã ºi de servi-
tute, sau cel puþin limitatã ºi din alte motive decât de autoconstrângere.
Explorarea acestui argument a devenit una dintre preocupãrile scriitorilor cla-

sici pe care i-am evidenþiat. Dacã ne întoarcem la Sallust ºi, înaintea tuturor, la
Tacitus constatãm cã ne oferã o analizã chinuitoare a impactului psihologic al
alunecãrii într-o stare de supunere faþã de o putere arbitrarã. Aceastã analizã, la
rândul ei, a fost cea care a exercitat cea mai importantã influenþã în formarea de-
mocratical gentlemen care au ajuns la contestarea guvernãrii lui Charles I ºi la
instituirea primei ºi singurei republici engleze. Pânã acum.
Aºa cum accentueazã autorii clasici, existã douã moduri contrastante în care

vei fi constrâns de faptul conºtientizãrii cã trãieºti în dependenþã de bunãvoinþa
unui principe arbitrar. În primul rând vei constata cã existã multe lucruri pe care
nu eºti liber sã le spui sau sã le faci. Aºa cum subliniazã Sallust ºi Tacitus deopo-
trivã, vei avea nevoie înainte de orice sã te asiguri cã eviþi sã spui sau sã faci ceva
care ar putea fi interpretat de conducãtorul tãu ca act de rivalitate sau de reproº.
Sallust exprimã nevoia unei astfel de precauþii într-un pasaj din Bellum Catilinae
pe care autorii republicani englezi ai secolului al XVII-lea îl citeazã cu plã-

19 AL TREILEA CONCEPT DE LIBERTATE 75

————————
unui anumit nivel pentru ca libertatea sã fie constrânsã. Dacã existã cea mai slabã probabilitate de ingerinþã,
suntem sub o presiune echivalentã ºi libertatea va fi constrânsã la un grad corespunzãtor. Pentru aceia care
îndrãgesc formulele, s-ar putea spune cã presiunea este egalã cu probabilitatea ingerinþei multiplicatã de gradul
anticipat de nocivitate.

105 John Gray, „On Negative and Positive Liberty“, ed. cit., p. 327, accentueazã corect interesul lui Berlin
în „concepþia libertãþii sociale ca posedare a unui anumit statut social“, dar adaugã cã aceastã concepþie „pare
greu, dacã nu imposibil de cuprins în analiza triadicã a lui MacCallum“. Meritã probabil subliniat, aºa cum o
face cu claritate prezentarea mea, cã nu existã nicio dificultate în privinþa acestei cuprinderi. Libertatea de care
se bucurã cetãþenii statelor libere, în contrast cu sclavii, este cã cetãþenii sunt liberi faþã de constrângerea
dependenþei de a urmãri propriile scopuri.

106 Cu toate acestea, este important de consemnat cã în niciun caz teoriile contemporane ale libertãþii nu
au fost dispuse sã admitã cã coerciþia limiteazã libertatea. Afirmaþia lui Hobbes din Leviathan, ed. cit., p. 146,
pânã la urmarea cã „Frica ºi Libertatea sunt compatibile“, a fost preluatã ºi dezvoltatã de un anumit numãr de
autori recenþi. Vezi, de exemplu, William A. Parent, „Some recent work on the concept of liberty“, loc. cit.,
pp. 149-167; Hillel Steiner, „Individual Liberty“, Proceedings of the Aristotelian Society 75, 1974-1975,
pp. 33-50; Michael Taylor, Community, Anarchy and Liberty, Cambridge, Cambridge University Press, 1982,
pp. 142-148.



cere107. În cuvintele traducerii lui Heywood din 1608, „principii absoluþi sunt
întotdeauna mai suspicioºi faþã de cel bun decât faþã de cel rãu întrucât Virtutea
unui alt om (aºa cum o considerã ei) constituie o diminuare a respectabilitãþii lor
ºi, de aceea, este periculoasã“108. Morala este cã dacã eºti o persoanã de mare ta-
lent sau virtute trãind sub un astfel de principe, nu vei avea altã opþiune decât sã-þi
pãstrezi calitãþile ascunse atât cât este posibil. În caz contrar vei descoperi pro-
babil, aºa cum Savile traduce transcrierea lui Tacitus a domniei lui Nero, cã
astfel de calitãþi pot fi „calea de pregãtire a celei mai asigurate distrugeri“109.
Sallust ºi Tacitus sunt încã ºi mai preocupaþi de impactul psihologic pe ter-

men lung al acestei forme de autoconstrângere. Când o întreagã naþiune este in-
hibatã în exercitarea celor mai înalte talente ºi virtuþi, aceste calitãþi vor începe
sã se atrofieze ºi poporul se va afunda treptat într-o condiþie abjectã de indife-
renþã ºi inerþie. Tacitus formuleazã aceastã pildã când vorbeºte de tribul german
de tencteri ºi de eºecul rãzvrãtirii lor contra Romei. În traducerea lui Savile,
„chiar ºi cele mai sãlbatice fiare tac ºi îºi uitã valoarea ºi virtutea“110. Sallust, în
Bellum Catilinae, formula deja corolarul în alt pasaj citat frecvent de autorii re-
publicani ai secolului al XVII-lea. Dacã s-ar permite „fiecãrui om sã-ºi estimeze
propria valoare ºi sã se raporteze la un model ideal“, trebuie sã fim siguri de sta-
bilirea ºi susþinerea unui „stat liber“, a unei forme de guvernare sub care toate
formele de putere discreþionarã sau arbitrarã sunt eliminate111.
Celãlalt mod în care te vei considera constrâns de existenþa sub o putere ires-

ponsabilã este cel în care îþi va lipsi libertatea de abþinere de la a spune sau a face
anumite lucruri. Confruntat cu un conducãtor absolut ºi solicitat sã-l consiliezi
ºi sã-l îndrumi, vei fi constrâns sã accepþi orice va spune sau sã susþii orice poli-
ticã pe care doreºte imediat sã o aplice. În Anale Tacitus dã un caracter dramatic
acestui tip de situaþie dificilã când descrie comportamentul clasei politice sub Ti-
berius, iar tonul sãu de dispreþ extrem este surprins de traducerea lui Grenewey
din 1598: „Dar acele timpuri erau atât de corupte cu linguºiri murdare încât nu
doar cei mai importanþi cetãþeni erau forþaþi sã-ºi pãstreze reputaþia în acea ma-
nierã servilã, ci toþi cei care fuseserã Consuli, cea mai mare parte a celor care fu-
seserã Pretori ºi, de asemenea, mulþi Senatori s-au ridicat ºi s-au strãduit sã pro-
punã lucruri meschine ºi abjecte. Este scris cã atunci când Tiberius pãrãsea Curia
obiºnuia sã vorbeascã în greacã. O, oameni dispuºi la servitute! cum ar fi cei care
ar fi putut suferi cel mai puþin pentru libertatea publicã; au dispreþuit o astfel de
temelie pentru supunerea servilã: au greºit puþin câte puþin, de la linguºiri inde-
cente la practici obscene“112.
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litical Writings, ed. Martin Dzelzainis, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, p. 3, îl pune pe pagina
de titlu a Eikonoklastes ºi îl citeazã la p. 502 în ediþia Complete Prose Works, vol. 3, 1648-1649, ed. Merritt Y.
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108 Vezi, de asemenea, Tacitus, The Ende of Nero and Beginning of Galba..., ed. cit., p. 256: „bãrbãþia ºi
curajul puternic al supusului nu place prea mult suveranului“.

109 Ibidem, p. 2.
110 Tacitus, The Annales of Cornelius Tacitus..., ed. cit., p. 217.
111 Sallust, The Two most worthy and Notable Histories ..., ed. cit., p. 17 [recte p. 7].
112 Tacitus, The Annales of Cornelius Tacitus..., ed. cit., p. 84.



Aºa cum ne lãmureºte Tacitus, senatorii nu acþionau sub constrângere sau
ameninþare. Numai recunoaºterea dependenþei lor a fost suficientã pentru a-i face
sã acþioneze aºa cum au simþit ei cã erau aºteptãrile.
Este desigur adevãrat cã, chiar într-o asemenea stare de servitute, îþi menþii o

anumitã libertate de manevrã, cel puþin atâta timp cât nu eºti direct ameninþat sau
forþat. Tacitus, în descrierea sa a decãderii lui Tiberiu în tiranie, îi laudã sardonic
pe aceia care au refuzat sã accepte ca libertatea lor sã fie complet subminatã. Ce
rãmâne, dacã opþiunea drasticã va fi întotdeauna de sustragere totalã din atenþia
tiranului, ne aratã Tacitus cu referire la Arruntius, la sfârºitul domniei lui Tibe-
rius: „Prevãd (spune el) o servitute mai grea; ºi de aceea voi zbura, de asemenea,
din ceea ce este deja trecut ºi din prezent. Spunând aceste lucruri ca ºi cum ar fi
fost o Profeþie, ºi-a tãiat venele“113.
O altã opþiune, chiar dacã mai puþin eroicã, este de a încerca sã spui cât mai

puþin posibil, aºa cum ne aratã Tacitus despre Piso, Marele Preot: „Cam în ace-
laºi timp L. Piso, Mare Preot, a murit de moarte naturalã, ceea ce era o situaþie
rarã pentru acele timpuri în cazul unui om din înalta aristocraþie: El nu a expus
niciodatã ceva ce mirosea a flatare sau a gânduri murdare; & dacã era forþat la
acestea, fãcea uz de multã moderaþie“114.
În orice caz, aºa cum specifica Tacitus cu strãlucire, clasa senatorialã romanã

considera în mod copleºitor cã, odatã ce Augustus ºi-a stabilit controlul absolut,
ei nu au altã opþiune decât sã se supunã la orice le cerea el, ca rezultat al faptului
cã „Senatorii, Consulii ºi Nobilii au alergat cu capul înainte în servitute“115.
La fel ca înainte, ceea ce îi intereseazã în principal pe Sallust ºi Tacitus sunt

consecinþele psihologice pe termen lung ale suportãrii unei vieþi cu multã teamã
ºi incertitudine. Principiul pe care insistã ei este cã servitutea reproduce inevi-
tabil slugãrnicie. În Bellum Iugurthinum, Sallust prezintã argumentul prin vocea
lui Memmius în denunþul pe care îl face plebei romane pentru supunere la domi-
naþia nobilimii. El îi ridiculizeazã pentru „rãbdarea lor servilã“, pentru cã îºi în-
gãduie lor înºile sã trãiascã „ca obiect de batjocurã al Mândriei celor puþini“ ºi
pentru cã rãmân „corupþi în aceeaºi indolenþã ºi laºitate“116. În mod analog, Taci-
tus aratã o plãcere acrã în descrierea creºterii constante a slugãrniciei poporului
Romei în timpul principatului. El redacteazã la sfârºitul Cãrþii I din Istoria sa o
prezentare a discursului în care împãratul Otho, dupã cãderea lui Nero, a anunþat
decizia de a intra în rãzboi. „Dupã moda mãgulirii, poporul a primit discursul cu
lacrimi ºi aclamaþii fãrã mãsurã ºi fãrã onestitate, întrecându-se în aplauze ºi
urãri, de parcã erau adresate Dictatorului Cezar sau Împãratului August; fãrã fri-
cã ºi fãrã iubire, doar cu încântare pentru slugãrnicie“117.
Aceste argumente au fost invocate la nesfârºit de democratical gentlemen în

secolul al XVII-lea în Anglia. Ei erau, de asemenea, deosebit de preocupaþi de
implicaþiile periculoase ale faptului cã conducãtorii arbitrari erau înconjuraþi de
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linguºitori servili ºi nu aveau parte de sfaturi sincere. Dar principala lor temere
era cã, sub astfel de conducãtori, nimeni nu putea realiza fapte ce solicitau spirit
public, curaj ºi generozitate. Aºa cum le plãcea sã exprime, efectul final al
existenþei sub absolutism este cã toþi devin abãtuþi, descurajaþi, demoralizaþi ºi,
în cele din urmã, mâhniþi ºi dedublaþi.
Îl gãsim pe Sir Thomas Hedley vorbind deja în exact aceºti termeni în marele

sãu discurs þinut în Camera Comunelor în 1610: „Dacã libertatea supuºilor ar fi
în acest moment pusã la îndoialã, dacã pãmânturile ºi bunurile lor ar fi oricum în
mâna puterii absolute a regelui, atunci ei sunt (aºa cum s-a spus) doar puþin mai
bine situaþi decât robii regelui, fapt care îi va descuraja ºi, astfel înjosiþi ºi demo-
ralizaþi, vor avea puþinã grijã ºi sârguinþã sã dobândeascã ceea ce nu pot pãstra
ºi astfel va creºte sãrãcia ºi gândurile ticãloase, la fel ca la þãranii din alte þãri“118.
Aceeaºi învãþãturã este formulatã într-un ton încã mai ameninþãtor de Henry

Parker la începutul Observaþiilor sale din 1642: „Aceasta este, prin urmare, o
mare ºi nesãbuitã eroare a unor Principi de a se strãdui mult sã fie mari peste po-
porul lor, apoi în poporul lor, ºi de a se eclipsa ei înºiºi prin sãrãcire, mai curând
decât de a obþine mãrirea prin francize în favoarea Supuºilor. Asta vedem în
Franþa în aceste zile ºi dacã Þãranii ar fi acolo mai liberi ar fi mult mai bogaþi ºi
mãrinimoºi ºi, ei fiind astfel, Regele lor ar fi mai puternic“119.
De la aceste începuturi putem data una dintre cele mai rezistente ºi orgolioase

moºteniri ale convingerii clasice cã faptele de mãreþie pot fi aºteptate doar de la
aceia care trãiesc în aºa-numitele state libere. Dovada acesteia, suntem asiguraþi,
poate fi vãzutã în vieþile þãrãnimii europene sau, încã ºi mai clar, între supuºii
Sultanului de la Constantinopol. Ei au devenit atât de descurajaþi ºi abãtuþi de ex-
perienþa existenþei sub puterea arbitrarã încât au devenit total apatici ºi ignobili
ºi nu se mai poate aºtepta nimic de la ei.

IV

Aþi putea fi de acord cu tot ce am spus pânã acum ºi totuºi aþi putea dori sã
negaþi cã am separat un al treilea concept de libertate. Dacã credeþi cã nu am
fãcut astfel va depinde evident de ceea ce înþelegeþi prin a poseda un concept ºi
prin a individualiza cel mai bine conceptele. Rãspunsul lui Berlin la aceastã pro-
blemã reiese doar implicit din al sãu „Two Concepts of Liberty“, dar mi se pare
cã, dacã am înþeles corect punctul sãu de vedere, el este unul cu care avem bune
motive sã fim de acord. Rãspunsul sãu pare sã fie cã, dacã un termen descriptiv
dat poate fi folosit coerent de mai mult decât o gamã de referinþe, astfel încât sã
poatã fi folosit pentru a identifica mai mult decât un fenomen distinct sau o stare
de lucruri, atunci se poate spune cã termenul exprimã mai mult de un concept.
Dacã acesta este conceptul vostru de concept, atunci veþi fi de acord cã am

identificat un al treilea concept de libertate. Dar nu vreau sã insist asupra acestui
punct. Un mod mai bun de rezumare a poziþiei mele ar fi sã spun cã, deºi sunt
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de acord cu Berlin cã existã douã concepte de libertate, unul pozitiv ºi altul ne-
gativ, nu sunt de acord cu presupunerea sa ulterioarã cã oricând vorbim despre
libertatea negativã trebuie sã vorbim de absenþa ingerinþei. Aºa cum am încercat
sã arãt, mi se pare cã noi am moºtenit douã teorii rivale ºi incomensurabile ale
libertãþii negative, deºi în ultima vreme în general am reuºit sã o ignorãm pe una
dintre ele.
Este doar corect sã recunoaºtem cã, totuºi, aceste concluzii au fost deja criti-

cate într-o manierã a desconsiderãrii. Conform celor mai recenþi critici ai mei, ar
trebui sã începem prin reconsiderarea faptului cã, în examinarea punctului de ve-
dere conform cãruia libertatea negativã constã în non-intervenþie, ceea ce pretind
ca atare este cã el constã în „non-intervenþia rezilientã“120 [elasticã]. A vorbi de
astfel de rezilient, sunt apoi asigurat, poate însemna doar a vorbi de anumite ga-
ranþii constituþionale care servesc la asigurarea „menþinerii de-a lungul timpului
a unei probabilitãþi destul de mari a unui grad mare de non-intervenþie121. Aceas-
tã citire permite inferenþa cã eu ofer doar „un set util de ipoteze empirice“ despre
cum libertatea în sensul obiºnuit ca non-intervenþie „este bine sã fie maximi-
zatã“122. Sunt departe de a fi arãtat cã aici este vorba despre „o concepþie alter-
nativã a libertãþii“123.
Dacã întenþionam sã discut despre non-intervenþia rezilientã (o expresie pe

care nu am folosit-o niciodatã) ar putea exista o anumitã justificare pentru aceste
remarci oarecum ocrotitoare. Dar eu nu vorbesc despre non-intervenþie rezilientã
ºi, într-adevãr, nici despre intervenþie sau non-intervenþie de vreun fel. Eu vor-
besc despre situaþia dificilã a acelor care recunosc cã trãiesc în supunere faþã de
voinþa altora ºi urmez autoritãþile mele clasice ºi moderne timpurii în pretenþia
cã numai faptul existenþei într-o astfel de situaþie are efectul de a pune limite li-
bertãþii noastre. Dacã libertatea este interpretatã ca absenþã a ingerinþei, aceasta
înseamnã incontestabil a vorbi de o teorie alternativã a libertãþii, întrucât ea
pretinde cã libertatea poate fi constrânsã în absenþa oricãrui element de ingerinþã
sau chiar de ameninþare cu ingerinþa124.
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120 Ian Carter, în op. cit., p. 237, pretinde cã aceastã expresie, pe care o ia din Pettit, din „Negative Li-

berty, Liberal and Republican“, European Journal of Philosophy 1, 1993, pp. 15-38, oferã „o interesantã cla-
rificare conceptualã“ a propriei mele perspective asupra libertãþii negative. Aºa cum am argumentat mai sus,
totuºi, ea pare sã meargã chiar cu teoria pe care o resping. Mai mult, trebuie sã fie accentuat cã Pettit însuºi a
abandonat aceastã formulã în lucrãrile sale recente. El preferã acum sã opunã libertatea ca non-intervenþie
libertãþii ca non-dominaþie. Vezi Philip Pettit, Republicanism..., ed. cit., pp. 21, 41 ºi Philip Pettit, A Theory of
Freedom..., ed. cit., pp. 132-144.

121 Ian Carter, op. cit., p. 239.
122 Ibidem, 238-239. Pentru aceeaºi afirmaþie vezi Alan Patten, „The Republican Critique of Liberalism“,

British Journal of Political Sciences 26, 1996, p. 29.Articolul lui Patten oferã anumite critici utile ale lucrãrilor
mele anterioare asupra acestui subiect. Aºa cum am notat în Liberty Before Liberalism, ed. cit., oricum, m-am
rãzgândit. Nu mai discut pur ºi simplu despre condiþiile necesare pentru maximizarea libertãþii negative, ci
despre cum sã interpretez conceptul însuºi.

123 Ian Carter, op. cit., p. 239. Vezi de asemenea John Ferejohn, „Pettit’s Republic“, în Monist 84, 2001,
cu deosebire pp. 85-86, pentru o obiecþie înruditã, dezvoltatã interesant ca o criticã a analizei lui Pettit a non-
dominaþiei, conform cãreia aceastã prezentare produce nu o analizã a libertãþii ci doar a securitãþii, o valoare
distinctã ºi mai echivocã.

124 Vorbesc aici deliberat de o teorie rivalã a libertãþii mai curând decât sã-l urmez pe Carter pentru a vor-
bi de o concepþie rivalã. A devenit uzualã urmarea lui John Rawls (aºa cum face aici Carter) pentru a distinge
între concepte diferite ºi concepþii diferite (de libertate, dreptate º.a.m.d.) Nu mi-e clar în întregime, totuºi, ce



Acest contrast poate fi reafirmat într-un mod diferit ºi care poate servi mai
eficient la contracararea acelora care au insistat cã, aºa cum arãta unul dintre cri-
ticii mei recenþi, „nu existã dezacord interesant“ între aceia care expun cele douã
teorii pretins diferite ale libertãþii negative125. Un dezacord indubitabil între ele
(deºi nu este rolul meu sã spun dacã este „interesant“) constã în faptul cã susþin
puncte de vedere rivale despre conceptul fundamental de autonomie. Aceia care
cred cã libertatea nu este nimic altceva decât absenþa intervenþiei se subsumeazã
punctului de vedere cã voinþa este autonomã atâta timp cât nu este nici amenin-
þatã, nici constrânsã126. Prin contrast, aceia care adoptã argumentul neoroman
neagã cã voinþa poate fi autonomã cu excepþia cazului în care voinþa este, de ase-
menea, liberã de dependenþa faþã de oricine altcineva.
Pânã acum am dat impresia cã Berlin oferã o evaluare relativ neutrã a valorii

rivale a libertãþii negative ºi pozitive. Eseul lui Berlin reprezintã o contribuþie
tardivã, dar uºor de recunoscut, la o dezbatere veche despre valoarea idealismu-
lui filosofic, care a continuat sã aibã rezonanþã în Oxfordul tinereþii sale. H. A.
Prichard ºi J. P. Plamenatz l-au criticat necruþãtor pe T. H. Green în anii 1930,
argumentând cã pãrerile sale asupra libertãþii, obligaþiei ºi drepturilor erau toate
extrem de ºovãitoare ºi confuze127. Dar A. D. Lindsay a pãstrat vie dezbaterea
prin republicarea Lectures ale lui Green din 1941 cu o admirabilã Introducere în
care a vorbit cu simpatie de credinþa lui Green cã filosofia empiristã ºi psihologia
utilitaristã „au trebuit sã fie bãtute pe toatã linia“128.
Aºa cum lãmureºte Berlin, el s-a aliniat ferm la cei care au dorit sã punã la

punct figuri precum Lindsay. Teoria politicã liberalã, insistã Berlin, trebuie sã se
sprijine la urma urmelor pe premise empiriste ºi utilitariste, nu pe filosofiile lui
Hegel ºi Kant129. Aºa cum am vãzut, cei care au expus mai înainte punctul de
vedere diferit au trebuie sã fie denunþaþi pentru a fi acceptat un argument care a
condus la primul rãzboi mondial. În timpul în care scria Berlin, succesorii lor s-
au menþinut deschiºi la un atac nu mai puþin melodramatic. Ei au fost atacaþi pentru
a fi adoptat un concept de libertate care i-a asociat direct, cum declarã însuºi
Berlin, cu perspectiva „naþionaliºtilor târzii sau a dictatorului Comunist“130.
Cum sugereazã aceastã evaluare, Eseul lui Berlin este puternic marcat de

diviziunile geopolitice ºi ideologice ale anilor 1950. Berlin crede cã, în timp ce
înþelegerea pozitivã a libertãþii se poate sã fi avut origini elevate ºi chiar nobile,
ea s-a rãtãcit atât de departe de începuturile sale liberale încât a ajuns sã se odih-
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izolat o teorie a libertãþii negative simultan diferitã — ºi cu adevãrat rivalã — în raport cu teoria cã libertatea
constã în absenþa intervenþiei.

125 Alan Patten, loc. cit., p. 27, 36.
126 Vezi, de exemplu, Christine Swanton, Freedom: A Coherence Theory, ed. cit., p. 124, negarea ideii cã

autonomia este limitatã de lipsa independenþei.
127 Vezi J. P. Plamenatz, Consent, Freedom and Political Obligation, London, Oxford University Press,

1938, pp. 62-81, 89-97 ºi H. A. Prichard, Moral Obligation: Essays and Lectures, Oxford, Clarendon Press,
1949, pp. 54-86, 120-128.

128A. D. Lindsay, Introduction to T. H. Green, Lectures on the Principles of Political Obligation, London,
Longmans, Green and Co., 1941, p. IX.

129 Isaiah Berlin, op. cit., pp. 178-181, 191-200.
130 Ibidem, p. 198.



neascã „la inima multor naþionaliºti, Comuniºti, crezuri autoritare ºi totalitare ale
zilelor noastre“131. Eseul sãu este o avertizare în aceeaºi mãsurã în care este ºi o
expunere ºi, în mod corespunzãtor, el considerã important sã insiste cã, aºa cum
declarã la sfârºit, conceptul de libertate negativã oferã „un ideal uman mai ade-
vãrat ºi mai uman decât scopurile acelora care cautã în structurile mari discipli-
nate ºi autoritare idealul unei auto-stãpâniri «pozitive» a claselor sau popoarelor
sau a întregii omeniri“132.
Ce avem de fãcut în faþa acestei profesii de credinþã de rãmas bun? Când Ber-

lin se întreabã care dintre cele douã concepte pe care le-a explicat este cel „ade-
vãrat“, întrebarea m-a surprins prin formularea ambiguã. El poate avea în minte
sã întrebe, în maniera lui Habermas, care dintre cele douã concepte este mai ade-
vãrat pentru cele mai profunde interesele ºi scopuri umane. Dar dacã aceasta este
întrebarea, atunci nu pot sã constat un rãspuns precizat. Poate ideea libertãþii ca
absenþã a ingerinþei a fost mai adevãratã pentru societatea în care el însuºi a
scris, în care idealul de libertate ca perfecþiune-de-sine a ajuns sã fie amplu con-
siderat drept un coºmar religios ºi colectivist din care „lumea liberã“ s-a trezit
din fericire. Dar în perioadele de dinainte acelaºi ideal a fost un vis, nu un coº-
mar, ºi în multe societãþi occidentale ale timpului prezent existã noi miºcãri ale
credinþei religioase în care conceptul pozitiv de libertate pare sã rãspundã foarte
bine la scopuri mult mai profunde decât la ideea negativã de a avea doar atâta
spaþiu de miºcare pe cât ne dorim. Întrebarea despre ce concept rãspunde cel mai
bine scopurilor noastre va depinde întotdeauna de valoarea pe care considerãm
cã trebuie sã o dãm — dacã dãm vreuna — caracterului normativ al naturii u-
mane. Dar aceasta este o chestiune pe care teologii ºi filosofii noºtri au dezbãtut-o
de secole ºi pe care nu pare deloc probabil sã o gestioneze în viitorul apropiat
pentru a ajunge la un acord final.
Cu toate acestea, când Berlin întreabã despre adevãratul concept de libertate,

el poate în schimb avea de gând sã întrebe care este modul adevãrat sau corect
de analizã a termenilor prin care este exprimat conceptul. Dar dacã aceasta este
întrebarea lui, atunci îmi pare chiar mai clar cã nu are un rãspuns precizat. Aºa
cum am încercat sã sugerez de-a lungul acestei prelegeri, credinþa cã putem
întrucâtva sã pãºim în afara curentului istoriei ºi sã furnizãm o definiþie neutrã a
unor cuvinte precum libertas, freedom, autonomy, liberty este o iluzie la care
meritã sã renunþãm. Cu termeni simultan atât de profund normativi, atât de ne-
precizaþi ºi de amplu implicaþi într-o lungã istorie a dezbaterii ideologice, proiec-
tul înþelegerii lor poate fi doar acela de a încerca sã sesizãm rolurile diferite pe
care le joacã în istoria noastrã ºi propriul nostru loc în acea istorie. Dar cu cât ne
angajãm mai mult în acest tip de studiu, cu atât mai mult vedem cã nu existã
analizã neutrã a unor asemenea cuvinte-cheie. Istoria este tot ce existã.
Trebuie sã încerc sã nu închei, totuºi, printr-un enunþ tot atât de dogmatic ca

al criticilor mei, în special întrucât ar fi ironic sã vorbesc dogmatic despre (dintre
toate lucrurile) libertate. Prefer mai mult tonul toleranþei pe care Berlin, în mo-
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mentele sale cele mai bune, pare sã-l detecteze fãrã efort. Vorbind despre dezba-
terile noastre istorice ºi filosofice despre libertate, el aduce propria analizã
aproape de o notã deliberat antiretoricã. El este mulþumit sã încheie prin
observaþia — ºi aici sunt fericit sã îl urmez — cã în gândirea asupra conceptului
de libertate „sunt foarte conºtient de cât de multe au mai rãmas de fãcut“133.

Traducere de Gabriela Tãnãsescu
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