
INDIVIDUALISM ªI PLURALISM
ÎN LIBERALISMUL SECOLULUI XX.

LIBERALISMUL PERFECÞIONISMULUI MORAL

HENRIETA ANIªOARA ªERBAN*
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Câteva repere definitorii pentru individualism

În acest studiu voi discuta individualismul în contextul reperelor sale defini-
torii stabilite de liberalismul secolului XX, vãzut din perspectiva întemeierii sale
pe pluralismul valorilor ºi perfecþionismul moral.

Pornesc de la individualism, ca temã majorã în liberalism, deoarece încã de
la primele accepþiuni despre libertate ºi liberalism, libertatea personalã ºi poli-
ticã, aceea a individului, s-a aflat în centrul tuturor definiþiilor ºi analizelor. Libe-
ralismul a întemeiat credinþa în importanþa libertãþii individuale ºi, prin aceasta,
centralitatea individualismului. Astfel, încã din „Introducere“, cuprinsã în eseul
sãu Despre libertate, publicat pentru prima oarã în secolul al XIX-lea, dar cu o
relevanþã deosebitã pentru liberalismul secolului XX, John Stuart Mill afirmã cã
„singura libertate care meritã acest nume este aceea de a ne urmãri propriul nos-
tru bine în felul nostru propriu, atâta vreme cât nu încercãm sã-i privãm pe alþii
de drepturile lor sau sã le stânjenim eforturile de a le obþine. Fiecare este cel mai
potrivit gardian al sãnãtãþii sale, fie aceasta fizicã, mentalã sau spiritualã. Ome-
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nirea câºtigã cel mai mult lãsând pe fiecare sã-ºi trãiascã viaþa aºa cum considerã
bine pentru el însuºi, decât dacã l-ar obliga sã trãiascã aºa cum pare bine pentru
restul omenirii“1.

Liberalismul secolului XX este discursul despre individ ca fiinþã istoricã, cu
drepturi ºi revendicãri. În 1994, în lucrarea Cetatea omului, Pierre Manent subli-
nia în acest sens un aspect semnificativ, deopotrivã pentru individualism ºi libe-
ralism. „Ca viziune despre om, ca rãspuns la întrebarea «ce este omul?», libera-
lismul este acea specie a filosofiei politice care afirmã conºtiinþa de sine ca ele-
ment definitoriu al umanitãþii omului. Altfel spus, liberalismul este discursul
despre omul modern sau, pentru a folosi adevãratul nume al acestuia, discursul
despre individ“2.

Liberalismul secolului XX a construit pe aceastã poziþie, a individualismului
„limitat“, prin care subliniazã amendamentul cã intervenþia în acþiunile altora
este justificatã numai dacã acþiunile întreprinse nu dãuneazã celorlalþi. Aceastã
idee prezintã douã dimensiuni clare ºi interrelaþionate: dimensiunea eticã ºi cea
democraticã. Dimensiunea eticã indicã spre libertatea individualã de a alege þelul
vieþii sau þelurile episodice ale vieþii, deopotrivã, valorile ºi modalitatea de a le
atinge. Dupã remarca lui Manent, conºtiinþa de sine este elementul definitoriu al
umanitãþii omului. Dimensiunea democraticã indicã spre dificultatea dozajului
precis între independenþa individualã ºi controlul social asupra individului, cãci
libertatea este libertate în relaþie cu alþii, în societate, ca la J. S. Mill, dar ºi la
Friedrich von Hayek3. Pentru Mill, societatea poate ºi îºi executã propriile man-
date, care, dacã sunt greºite, tirania sa se manifestã printr-o pluralitate de maniere
de opresiune politicã. „De aceea protecþia împotriva guvernanþilor nu este suficientã,
mai este necesarã ºi protecþia împotriva opiniei sau sentimentului care prevaleazã.“4

Mill aratã cã individualitatea nu trebuie forþatã sã se armonizeze cu societatea
ºi trebuie stabilitã o limitã pentru interferenþa legitimã a opiniei publice. Gãsirea
ºi impunerea acestei limite este indispensabilã atât pentru buna desfãºurare a
afacerilor publice, cât ºi pentru protecþia (individului) împotriva despotismului.

Individualismul ºi teza drepturilor

Forþa discursului individualist este conferitã de discursul drepturilor indivizilor,
evidenþiate ca atuuri. Dreptul pozitiv ºi drepturile individuale sunt subiectul lu-
crãrii Taking Rights Seriously datoritã cãreia Ronald Dworkin a devenit un re-
putat apãrãtor contemporan al liberalismului. Pentru înþelegerea acestei impor-
tante poziþii, trebuie precizat cã în Taking Rights Seriously Dworkin criticã deo-
potrivã pozitivismul filosofic ºi juridic, precum ºi raþionalismul de tip utilitarist
al teoriei generale a dreptului a lui Bentham. Deºi limbajul sãu este în primul
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rând juridic, conþinutul lucrãrilor sale este extrem de important în zona libera-
lismului, prezentând legea ca punct de inflexiune moral în viaþa politicã, atât
pentru individ cât ºi pentru comunitatea politicã. Raþionamentul autorului este în
acelaºi timp filosofic ºi concret, fiind atât principial cât ºi politic. În centrul demer-
sului sãu se aflã conceptul de domnie a legii (the rule of law) aducãtoare de dreptate
ºi echitate (fairness) pentru cetãþeni, ambele concepte trebuind sã fie reflectate în
practicile juridice ºi în activitãþile concrete ale instituþiilor democratice.

Toate ideile conþinute în conceptele de domnie a legii ºi de echitate se gãsesc
concretizate la Dworkin într-o teorie a dreptului natural. Ronald Dworkin o con-
struieºte ca rãspuns la pozitivismul juridic, care este constituit în principal din
trei fundamente teoretice: teza faptului social, teza conventionalitãþii ºi teza se-
parabilitãþii. Teza faptului social afirmã cã existã în mod necesar un adevãr a cã-
rui valabilitate este în esenþã o funcþie a unor anumite fapte sociale ºi, ca urmare,
ceea ce explicã în cele din urmã validitatea unei legi este tocmai prezenþa anu-
mitor fapte sociale (în special a celor promulgate în mod formal prin legislaþie).
Teza convenþionalitãþii pune în evidenþã caracterul convenþional al legii, argu-
mentând cã faptele sociale care dau naºtere validitãþii oricãrei legi au autoritate
datoritã unei convenþii sociale. Din perspectiva tezei, criteriile de a determina
dacã o normã oarecare poate conta sau nu ca lege, sunt constrângãtoare ºi func-
þionale, dat fiind un acord implicit sau explicit între oficialitãþi. Spre exemplu,
autoritatea unei constituþii vine din ratificarea acesteia. Apoi, teza separabilitãþii
abordeazã raportul dintre aspectele morale ºi cele juridice. La nivelul cel mai ge-
neral, teza separabilitãþii susþine cã nu existã nici un fel de suprapunere concep-
tualã între noþiunile de lege ºi moralã.

Dworkin respinge pozitivismul susþinut de toate tezele mai sus menþionate,
inclusiv de teza faptului social, cu argumentul cã existã niºte norme, legi ºi regu-
lamente care nu pot fi explicate în termenii faptelor sociale. Pe de altã parte, el
considerã cã nu se poate vorbi despre o separare strictã între lege ºi moralitate
(aºa cum se credea, chiar în mod dogmatic, în anii ’70, atunci când apare ºi lu-
crarea sa, Taking Rights Seriously, unde expune aceastã criticã). Într-adevãr, în
deciziile pe care judecãtorii trebuie sã le ia în cazurile dificile, aceºtia invocã
adesea niºte principii morale pe care Dworkin nu le considerã derivându-ºi auto-
ritatea legalã din criteriile sociale de legalitate conþinute într-o regulã a recunoaº-
terii5. Cu alte cuvinte, nu este suficient sã fie recunoscute numai drepturile care
au fost constituite istoric, fie prin niºte decizii politice explicite, fie prin anumite
practici sociale, ci ºi alte drepturi, întemeiate în baza unor principii morale. Prin
aceasta, el contribuie la întãrirea individualismului liberalismului secolului XX.

Astfel, în cadrul argumentului dworkian, orice fel de accepþiune a legii se ba-
zeazã pe o sumã de supoziþii controversate despre moralitatea politicã ºi defi-
neºte „perimetrul“ individualismului, rolul ºi locul sãu în societate. Drepturile
individuale ºi colective pe care le apãrã legea sunt înscrise într-o colecþie de re-
guli care reglementeazã cu încãrcãtura lor moralã viaþa comunitãþii politice.Astfel,
în cazul american celebru Riggs v. Palmer, Curtea a luat în considerare întrebarea

3 INDIVIDUALISM ªI PLURALISM ÎN LIBERALISMUL SECOLULUI XX 37

————————
5 Ronald M. Dworkin, Taking Rights Seriously, Cambridge, Harvard University Press, 1977, p. 40.



dacã o crimã ar putea sã aibã loc cu voia victimei. La vremea respectivã Curtea
a hotãrât cã nici statutele, nici legile în vigoare nu conþineau prevederi explicite
care sã condamne ºi cazul în care crima are loc cu voia victimei. Totuºi, Curtea
a decis împotriva acuzatului, dat fiind cã ar fi fost greºit dacã ar fi profitat de un
astfel de acord nefericit dat de victimã. Dupã Dworkin, Curtea a decis în acest
caz în baza principiului cã nimeni nu trebuie sã profite de pe urma greºelilor (ce-
lorlalþi)6. În argumentaþia lui, Curtea care a judecat cazul Riggs a trecut într-ade-
vãr dincolo de standardele legialaþiei când a luat în considerare principiul, dar nu
avea nicio altã opþiune, cãci ar fi fost (pe bunã dreptate) criticatã dacã ar fi des-
considerat principiul moral7. Ca rezultat, autorul ajunge la concluzia cã princi-
piile sunt parte a legii: „Chiar dacã principiile sunt sprijinite de acte oficiale ale
instituþiilor juridice, principiile nu pot avea o legãturã destul de simplã sau destul
de directã cu actele în discuþie, astfel încât sã precizeze conexiunea dintre principii
ºi acte în termenii unor criterii specificate de vreo lege esenþialã a recunoaºterii.“8

Din perspectiva acestui autor liberal, autoritatea juridicã a principiului stabilit
cu ocazia cazului Riggs poate fi explicatã numai prin conþinutul sãu principial.
Orice adjudecare este ºi trebuie sã fie interpretativã: „Judecãtorii trebuie sã decidã
în cazurile mai dificile interpretând structura politicã a comunitãþii într-un mod
special, încercând sã gãseascã cea mai bunã justificare a deciziei lor în princi-
piile moralitãþii politice, în acord cu aceastã structurã politicã luatã ca întreg, de
la legile constituþionale organice ºi pânã la detalii, cum ar fi, spre exemplu, cele
din dreptul penal sau civil.“9

Aºadar, existã douã elemente importante pentru interpretare: justificarea mo-
ralã a practicilor specifice societãþii respective (customs) ºi prezentarea lor în cea
mai bunã luminã moralã posibilã. Demersul de decizie juridicã este aºadar la
Dworkin foarte asemãnãtor cu un exerciþiu de filosofie moralã, ceea ce face ca
teoria sa sã fie o teorie a obligativitãþii juridice. Teza drepturilor, cum o numeºte
el, argumenteazã tocmai necesitatea ca deciziile juridice sã consolideze dreptu-
rile individuale preexistente deciziei. Este datoria judecãtorilor, în toate cazurile
dificile, sã descopere ce drepturi au pãrþile în disputã, dar nu sã inventeze niºte
drepturi noi, în mod retrospectiv10.

Abordarea lui Dworkin contrazice cele trei teze fundamentale ale pozitivis-
mului: teza faptului social, a convenþionalitãþii ºi a separabilitãþii. Astfel, jude-
cãtorii trebuie sã interpreteze legea în lumina principiilor morale, deoarece prin-
cipiile morale sunt parte a legilor comunitãþii indiferent dacã au fost sau nu for-
mulate într-un mod formal ºi în consecinþã normele sunt valide sau nu, dupã con-
þinutul lor moral. Ca urmare, demersul sãu pune în mod evident accentul pe
drepturile individuale. El subliniazã cã drepturile individului reprezintã un „atu“
din punct de vedere moral atât în raport cu legile formale, cât ºi în raport cu bu-
nãstarea generalã. Dworkin aratã în multe dintre lucrãrile sale în ce mod ºi din
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ce considerente trebuie fãcutã distincþie între argumentele elaborate din perspec-
tiva scopurilor urmãrite (cum este ºi bunãstarea generalã) ºi argumentele prin-
cipiale bazate pe drepturile individuale. Existã însã ºi alte perspective asupra
drepturilor individuale. Astfel, H.L.A. Hart nuanþeazã ideea, spunând cã deºi nu
este în mod necesar adevãrat cã legile reproduc sau satisfac anumite cerinþe ale
moralei, în fapt adesea chiar aºa stau lucrurile11.

Individualismul ºi „pluralismul valorilor“*

„Pluralismul valorilor“ este de asemenea o temã centralã a liberalismului clasic,
dar ºi a celui contemporan. În mare parte, liberalismul decurge din „pluralismul
valorilor“. Dincolo de abilitãþile autoexplicative ale sintagmei, „pluralismul va-
lorilor“ este un pluralism al valorilor politice morale asociat cu liberalismul po-
litic. Afirmarea unei pluralitãþi de valori morale cu relevanþã politicã este spe-
cificã liberalismului, fiind corelatã cu dreptul la o viaþã complexã ºi împlinitã a
individului, dar ºi cu o întreagã dezbatere despre modul absolut sau relativ în
care aceste valori se situeazã în raporturi conflictuale, se reduc unele la altele,
sau la una singurã, pot fi ierarhizate sau nu etc.

Dworkin încearcã sã dovedeascã faptul cã ambele perspective argumentative
sunt legitime, numai cã este necesar sã i se acorde fiecãrei perspective argumen-
tative un rol ºi un loc specific în viaþa politicã a comunitãþii ºi în contextul tu-
turor reglementãrilor care fac aceastã viaþã justificabilã din punct de vedere moral.
Prima perspectivã este de facturã utilitaristã ºi urmãreºte egalitatea, valoare
esenþialã a societãþii, pentru a corecta inegalitãþile, mai ales acelea induse de
piaþa liberã în situaþiile în care aceasta îi favorizeazã pe unii, în detrimentul al-
tora doar mai puþin norocoºi. Confruntat cu un asemenea argument, Dworkin
este de acord cu practicile de discriminare pozitivã care au în societatea ameri-
canã tocmai rolul de împlinire a valorii extrem de importante reprezentate de
egalitate. Cea de-a doua linie argumentativã aratã însã cã binele general ºi orice
alte considerente de bunãstare colectivã nu pot fi legitime sau morale dacã încalcã
drepturile individuale ale unor cetãþeni (ºi aceasta este ºi încãrcãtura individua-
listã ºi liberalã a argumentaþiei). Politicile publice care suferã de aceastã defici-
enþã pur ºi simplu nu se pot justifica. În consecinþã, Dworkin nu este de acord cu
nicio încãlcare a libertãþii de exprimare, care se bazeazã pe dreptul individului la
independenþã moralã, inclusiv în chestiuni ce þin, spre exemplu, de producerea
sau consumarea de materiale cu un conþinut sexual explicit.

Quentin Skinner dezvoltã un argument diferit celebrului punct de vedere al
lui Dworkin, conform cãruia oamenii au drepturi care sunt la fel de importante
ca datoriile pe care le au faþã de societate. Pentru Dworkin drepturile indivizilor
sunt atât de importante, încât acestea trebuie sã acþioneze din punct de vedere le-
gal ºi totodatã etic, ca niºte „atuuri“, uneori „tãind“ importanþa datoriilor pe care
indivizii le au faþã de societate.
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Mai mult, aceste atuuri trebuie sã poatã juca rolul unui „Cordon protector“,
ca un fel de condiþie preliminarã, atât pentru posibilitatea împlinirii libertãþii, cât
ºi ca punct de pornire pentru realizarea egalitãþii. Perspectiva lui Skinner este re-
publicanã. El considerã cã „a insista asupra drepturilor ca atuuri înseamnã a ne
autoproclama corupþia în calitate de cetãþeni“12.

Acest tip de dezbateri dovedeºte faptul cã impactul tezei sale despre „dreptu-
rile care trebuie luate în serios“ a depãºit domeniul filosofiei dreptului ºi are un
impact semnificativ ºi asupra filosofiei politice. Modul în care îºi apãrã poziþia
de liberalist, mai precis, de libertarian egalitarist, reprezintã o provocare atât
pentru libertarieni, cât ºi pentru conservatori sau pentru socialiºti. Datoritã insis-
tenþei sale asupra valorii fundamentale pe care o are egalitatea în contextul unei
societãþi liberale în care indivizii au drepturile lor ca „atuuri“ se profileazã noi
dezbateri, în domenii noi care ar putea fi denumite „justiþia liberalã“ ºi „comuni-
tarismul politic liberal“, context în care întrebarea fundamentalã ar fi legatã de
raportul dintre neascultarea civilã ºi libertate, pe de o parte, ºi discriminarea po-
zitivã ºi egalitate, pe de altã parte. Într-un început de discuþie asupra plura-
lismului valorilor la Dworkin, S. O’Neill aratã: „Valoarea liberalã cheie este la
Dworkin nu libertatea, ci egalitatea. Într-o serie de eseuri depre egalitate, el ex-
ploreazã consecinþele ideii cã fiecare cetãþean are dreptul la o grijã ºi un respect
egale cu cele datorate oricãrui alt cetãþean. El argumenteazã cã statul ar trebui sã
fie neutru din punct de vedere moral din moment ce ar eºua în a trata pe fiecare
cetãþean ca pe un egal dacã ar încerca sã susþinã sau sã promoveze concepþia des-
pre bine împãrtãºitã de cãtre un grup anume sau chiar de cãtre o majoritate de
cetãþeni. Din aceastã perspectivã liberalã ºi egalitaristã piaþa este indispensabilã
ca mecanism de distribuþie a bunurilor într-un mod care îngãduie ca alegerile
sincere ale oamenilor (obiºnuiþi) sã producã o schimbare în bine. Dar liberalii ar
trebui sã fie atenþi sã asigure ca aceste alocaþii ale pieþei libere sã nu-i favorizeze
numai pe unii, datoritã bogãþiei lor.“13

Drepturile individului ºi egalitatea constituie nucleul liberalismului lui Dworkin,
un liberalism de facturã filosoficã ºi moralã, dar ºi un nucleu al pluralismului
valorilor ameliorat în care libertatea ºi egalitatea se regãsesc în mare parte recon-
ciliate. Tocmai aceastã complexitate a ideilor sale face ca gânditorul sã fie reven-
dicat în multe domenii ºi de numeroase curente. Autorul este un liberal în mãsura
în care dezvoltã teza drepturilor, dupã care drepturile individuale reprezintã un
„atu“ în faþa bunãstãrii generale, dupã modul în care susþine libertatea pieþei, care
asigurã posibilitatea cetãþenilor de a alege între diferitele oferte proliferate prin
economia de piaþã ºi prin contribuþia sa generalã la filosofia dreptului în contex-
tul unei societãþi liberale14.
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În lucrarea sa Virtutea suveranã. Teoria ºi practica egalitãþii15 egalitatea este
descrisã ca o valoare primejduitã, chiar ºi dinspre zonele de stânga ºi de centru
ale spectrului politic. Acest lucru este interpretat de Dworkin drept periculos,
deoarece, în viziunea acestui autor, egalitatea este o valoare ºi o virtute, indis-
pensabilã suveranitãþii ºi legitimitãþii democratice. La Dworkin, respectul pentru
individualitate se regãseºte în miezul preocupãrii pentru egalitate, prin acest res-
pect ºi aceastã preocupare egal manifestate de guvern faþã de cetãþeni (inclusiv
prin constrângeri egalitare asupra distribuþiei economice). Orice viaþã umanã tre-
buie sã îºi gãseascã împlinirea, dar, în acelaºi timp, fiecare persoanã este respon-
sabilã pentru definirea ºi realizarea împlinirii vieþii sale, fie (ca) bãrbat, fie (ca)
femeie. Egalitatea trebuie administratã, ºi chiar impusã, în ceea ce priveºte resur-
sele pe care fiecare persoanã le are la îndemânã, pentru aceastã împlinire perso-
nalã, dar nu în direcþia gradului de succes pe care ea sau el îl vor atinge. Ca ur-
mare, din aceastã perspectivã, egalitatea, libertatea ºi responsabilitatea indivi-
dualã nu sunt în conflict, ci decurg unele din altele, într-o concepþie liberalã mo-
deratã mai degrabã umanistã16.

La Isaiah Berlin identificãm o altã interpretare a pluralismului valorilor, fun-
damentalã pentru liberalismul secolului XX. Într-un ton care aminteºte nu de se-
colul al nouãsprezecelea ci de John Locke, Berlin analizeazã secolul douãzeci în
special pentru a sublinia cã guvernarea nu este decât un expedient necesar. Oa-
menii (obiºnuiþi) tolereazã multe guvernanþilor (risipa, vorbãria, minimul de ine-
ficacitate). Ceea ce ei urmãresc însã, uneori cu mai multã, alteori cu mai puþinã
vehemenþã, sunt scopuri pozitive de eradicare a nedreptãþii, sãrãciei, sclaviei, ig-
noranþei. Eradicarea lor poate avea loc prin intermediul unor „aventuri“ (indivi-
duale sau colective), ce pot fi ºi contradictorii ºi care pot fi adesea desfãºurate
fãrã aprobarea reprezentanþilor oficiali, guvernaþii cunoscând în acest mod cele
mai bune momente ale existenþei lor, ca indivizi sau ca popor. „Idei politice în
secolul al douãzecilea“ este, împreunã cu urmãtorul capitol, „Necesitatea isto-
ricã“ un preambul pentru investigarea manipulãrii definiþiei omului, pentru ca li-
bertatea sã însemne exact ceea ce manipulatorul doreºte (legitimând sacrificiul
de sine pentru obþinerea independenþei ºi nu realizarea de sine ori identificarea
cu un ideal, în vederea atingerii aceluiaºi scop).

Pericolul la adresa liberalismului apare din faptul cã atât individul cât ºi indi-
vidualismul, pluralismul valorilor, dar ºi dimensiunea sa eticã, sunt anulate prin
discursul despre „necesitatea istoricã“. „Necesitatea istoricã“, produsul teoriilor
impersonale despre istorie, argumenteazã cã acþiunea unor forþe obiective ºi ine-
luctabile justificã tot ceea ce existã. Ca urmare, într-un mod dezastruos pentru
demnitatea ºi libertatea umanã, a lupta împotriva întâmplãrilor devine un act ca-
pricios ori hazardat. Prin contrast, teoriile personale despre istorie pornesc de la
afirmaþia cã destinul oamenilor ºi al societãþilor a fost marcat decisiv de cãtre in-
divizi excepþionali (aspect exprimat mai plastic astfel: „ceva este irezistibil doar
pentru cã nu a fost nimeni acolo sã îi opunã rezistenþã“). „Necesitatea istoricã“,
ce a lansat în derizoriu problematica relaþiei dintre moralitate ºi politicã, confundând
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natura ºi metodele ºtiinþelor naturii cu natura ºi metodele ºtiinþelor istorice ºi so-
ciale (din dezinteres pentru testele de verificare a validitãþii), s-a nãscut din tena-
citatea de a construi o piramidã a cunoaºterii ºtiinþifice cu o metodã, un adevãr
ºi cu o unicã scarã de valori (în detrimentul experienþei). Din perspectiva necesi-
tãþii istorice, ceea ce este bun ºi ceea ce este rãu se clarificã numai în funcþie de
scopul spre care se îndreaptã acþiunile ºi eforturile depuse. În aceste condiþii res-
ponsabilitatea pentru fapte îºi pierde orice semnificaþie.

Isaiah Berlin identificã problema supunerii ºi a constrângerii drept problema
centralã a teoriei politice. Studiul despre supunere ºi constrângere pe care îl dez-
voltã în „Douã concepte despre libertate“ este cea mai discutatã scriere a sa dato-
ritã distincþiei dintre libertatea pozitivã ºi libertatea negativã pe care o propune.
Sintetizând toate abordãrile conceptului de libertate, Berlin analizeazã douã
dintre accepþiunile sale politice. Prima dintre accepþiunile politice ale libertãþii,
cea „negativã“, este redatã de rãspunsul la întrebarea: „Care este câmpul în inte-
riorul cãruia subiectul — o persoanã sau un grup de persoane — este sau ar tre-
bui sã fie lãsat sã facã sau sã fie ceea ce este capabil sã facã sau sã fie fãrã inter-
ferenþa altor persoane?“17 Cea de-a doua, „pozitivã“, este în relaþie cu întrebarea:
„Pe ce sau pe cine se bazeazã autoritatea care poate obliga pe cineva sã facã sau
sã fie ceva mai curând decât altceva?“18

Libertatea negativã este aºadar absenþa constrângerii unei persoane sau a unui
grup cu activitãþile unui individ. Constrângerea este definitã ca o „intervenþie de-
liberatã a altor fiinþe umane în interiorul spaþiului în care aº putea, în condiþii
normale, sã acþionez“19. Criteriul opresiunii înseºi este dat de rolul atribuit altora,
în mod direct ori indirect, cu sau fãrã intenþie în zãdãrnicirea dorinþelor cuiva.
Pentru clasicii englezi, libertatea poate fi consideratã direct proporþionalã cu zo-
na în care nici puterea politicã nici ceilalþi oameni liberi nu au dreptul sã interfe-
reze. Desigur cã pentru a evita situaþia în care libertãþile celor slabi ar fi suprimate
de cãtre cei puternici, domeniul libertãþii trebuie sã fie limitat. Chiar oamenii pot
sã decidã, în deplinã libertate sã restrângã zona libertãþii, asociindu-ºi eforturile
pentru a sprijini poate alte valori politice. Ceea ce limiteazã spaþiul libertãþii este
legea (chiar autoritarã ºi durã, ca la Hobbes) la toþi marii autori, dacã ºi numai
dacã — spun apãrãtorii fervenþi ai libertãþii cum sunt Locke, Burke ºi Mill înAn-
glia, Jefferson ºi Paine în America, ori Tocqueville ºi Constant în Franþa — s-a
hotãrât fãrã echivoc asupra existenþei unui spaþiu acordat libertãþii personale de
neîncãlcat în nici o împrejurare, cu argumentul apãrãrii naturii umane înseºi,
„degradatã“ de o autoritate neþinutã la distanþã.

Mai puþin precise sunt, pe de o parte, delimitarea ºi conþinutul zonei de liber-
tate personalã. Pe de altã parte, ceea ce aduce confuzie este faptul cã unii nu pot
face uz de libertate ºi faptul cã sunt necesare anumite condiþii (indispensabile ºi
generalizate) pentru ca uzul libertãþii sã fie posibil. Problema dificilã este aºadar
consecinþa concepþiei de libertate individualã ca scop ultim al fiinþelor umane —
egalitatea libertãþii, „adicã a nu-i trata pe alþii aºa cum eu însumi n-aº dori sã fiu
tratat, alãturi de recunoºtinþa purtatã celor cãrora le datorez libertatea, prospe-
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ritatea ori luminarea mea, ºi dreptatea, în cel mai simplu ºi universal înþeles al ei
— iatã fundamentele moralitãþii liberale“20. Tocmai fiindcã libertatea, deºi atât
de importantã, nu este singurul þel urmãrit de cãtre oameni sensurile sale sunt in-
vadate ºi deformate de sensurile celorlalte þeluri. Inegalitãþile strigãtoare la cer
înceþoºeazã pentru unii strãlucirea libertãþii. Altfel spus dreptatea, dragostea de
semeni sau egalitatea pot incita la sacrificii consistând exact în cedarea benevolã
a unui cât din libertatea „mea“. Dar analiza lui Berlin subliniazã cã nu este po-
sibil nicicum ca o cedare de libertate sã însemne un câºtig de libertate de alt fel
(„economicã“, ori „socialã“), sacrificiul însemnând doar o pierdere absolutã de
libertate. Aºadar, „oricare ar fi principiul care justificã existenþa acestui spaþiu de
non-ingerinþã, fie cã este vorba despre legile naturii sau de drepturile naturale,
de utilitate sau de imperative categorice, de un contract social inviolabil sau de
un alt concept prin care oamenii au cãutat sã-ºi clarifice ºi sã-ºi justifice convinge-
rile, libertate în acest sens înseamnã libertate faþã de („liberty from“), înseamnã ab-
senþa ingerinþei dincolo de o frontierã miºcãtoare dar întotdeauna identificabilã“21.

Consecinþa acestei accepþiuni este reducerea rolului statului la acela de agent
„de circulaþie“ care sã împiedice coliziunile dintre libertãþile personale (sau „paz-
nic de noapte“ la Lassalle). Berlin criticã viziunea lui Mill despre sacralitatea
protejãrii libertãþii individuale, conform cãreia adevãrul nu poate fi gãsit ºi nici
originalitatea, creativitatea, simþul critic, independenþa de spirit nu pot fi dezvol-
tate decât în libertate. Istoria aratã, pe de o parte, cã gânditorii tind sã considere
toate lucrurile bune legate între ele, iar pe de alta, cã integritatea, dragostea de
adevãr ºi individualismul înfocat au fost chiar stimulate de autoritarismul ºi
disciplina severã din comunitãþi ca cele din Scoþia sau în Noua Anglie, la calvi-
niºtii puritani (argument folosit ºi de cãtre James Stephen în Liberty, Equality,
Fraternity). Un despot nedrept dar care ar acorda o sferã de libertate personalã
supuºilor sãi ar îndeplini condiþiile libertãþii negative reclamatã de cãtre Mill.
Este de observat în acest punct al argumentaþiei lui Berlin conexiunea vagã din
punct de vedere logic dintre libertate, în sensul sãu negativ ºi autoguvernare sau
democraþie. Deºi autoguvernarea oferã o garanþie ceva mai bunã decât alte regi-
muri libertãþii civile, nu existã totuºi o legãturã de tip necesar între libertatea in-
dividualã ºi guvernarea democraticã. La fel de profundã ca ºi libertatea negativã
de a avea un spaþiu personal de neamestec din partea statului este ºi dorinþa de
autoguvernare, de participare la decizii, chiar mai veche în ordine cronologicã,
existã un alt tip de libertate, pozitivã (a fi liber sã).

Oamenii doresc la fel de profund sã fie liberi în sensul „pozitiv“, în care sunt
proprii stãpâni, adicã sã fie subiecþi cu mobiluri personale, sã fie „cineva“, sã de-
cidã ºi nu doar sã execute instrucþiuni, sã acþioneze dupã propriile þeluri, capabili
de strategii proprii ºi de a-ºi asuma condiþia de oameni prin stabilirea de scopuri
individuale. Toate aceste aspecte enumerate compun înþelesul sintagmei de fiinþã
ce se afirmã în calitatea sa de fiinþã raþionalã. Individul se simte liber în mãsura
în care îºi poate asuma raþional anumite responsabilitãþi alese în mod conºtient.
Natura superioarã a fiecãrui individ este consideratã de cãtre gânditori, cu deose-
bire, acest eu raþional ce-ºi asumã responsabilitãþi.
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De aici porneºte descrierea pe care o face Berlin pentru opoziþia cu un „eu“
inferior în individ, mânat de pasiuni ce pot împiedica ridicarea omului la înãlþi-
mea naturii sale „raþionale“, dupã cum observã Berlin, „Ridicatã“ la rang de
„adevãratã naturã“ umanã ºi individualã. Gândirea politicã a adâncit opoziþia ºi
a înlocuit-o chiar, cu cea dintre eul individual ºi eul social, aceasta nu doar sursã
de numeroase metafore organice în filosofia ºi sociologia politicã (despre socie-
tate, naþiune, „þarã-mamã“, stat, sau partid), ci mai ales justificare a constrângerii
unor indivizi de cãtre alþii, cu pretenþia ridicãrii lor la un nivel superior de liber-
tate. Pe o asemenea bazã ideaticã ºi argumentativã s-au dezvoltat ºi monstruoa-
sele privãri de libertate ale totalitarismelor secolului XX. Oamenii au suferit
„pentru binele lor“, aºadar într-o logicã paradoxalã, ideologicã, de îndoctrinare,
nu au suferit „de fapt“. Se petrece într-adevãr o „substituire“, prin care numai
„eu“-ul interior trebuie sã rãmânã liber ºi nu fiinþa concretã cu dorinþe ºi nevoi.
Acest eu interior a fost lãrgit ºi suprapus unor entitãþi multiindividuale (un stat,
o clasã, o naþiune) sau neumane (mersul istoriei). Astfel, concepþia „pozitivã“ a
libertãþii ca stãpânire a propriului sine, cu sugestiile sale de om întors împotriva
lui însuºi, se preteazã mai uºor, din considerente istorice, de doctrinã ºi practicã,
la aceastã despicare a personalitãþii în douã: pe de o parte, instanþa transcen-
dentã, de control, pe de alta, mãnunchiul empiric de dorinþe ºi pasiuni ce trebuie
disciplinate ºi aduse la ordine. Realitatea istoricã a fost determinantã22.

Consecinþele faliei dintre cele douã „eu“-uri, ale dorinþei de a acþiona (auto-
nom), în spiritul eului autentic au fost fie sacrificiul de sine în vederea obþinerii
autonomiei, fie realizarea de sine prin identificarea cu un principiu pentru reali-
zarea acestui þel. Dar retragerea în „citadela interioarã“ înseamnã o minimalizare
intenþionatã a zonei de vulnerabilitate (în raport cu intervenþia statului), obþinând
nu libertate, ci securitate. În cel mai bun caz, situarea pe asemenea poziþii aduce
integritate, serenitate ºi forþã spiritualã, dar nu libertate. Iar aceia care, persistând
sã considere auto-sufocarea prin renunþarea la orice dorinþe ºi la acþiunile inerente
necesare pentru satisfacerea nevoilor o eliberare, descoperã ca ºi Schopenhauer
cã eliberarea completã se realizeazã prin moarte.

Un prim pas înspre viziunea pluralistã este realizarea de sine. Aceasta, con-
ceputã ca o determinare raþionalã a propriei existenþe, întinde aceeaºi capcanã.
Berlin aratã cã ºi filosofii individualiºti care au gândit astfel ºi-au pus la un mo-
ment dat întrebarea dacã se poate sã se realizeze o existenþã raþionalã nu numai
pentru individ, ci ºi pentru societate. Locke, Rousseau, Montesquieu, Kant con-
siderã legile eliberatoare. Berlin îi alege pe Fichte ºi pe T. H.Green ca exemple
de optimism democratic în care prin constrângerea blândã a educaþiei omul
raþional „capãtã voce“ în fiecare om, eliberându-l ºi treptat întreaga societate de-
vine liberã. În gândirea politicã, unii doresc sã restrângã toate formele de auto-
ritate ºi vor garanþii cã nu vor fi tiranizaþi, iar alþii vor sã identifice forul legitim
(ºi unic) care sã deþinã autoritatea. Dintre gânditorii care analizau raportul lege-
libertate numai Bentham susþine cã fiecare lege este o încãlcare a libertãþii. Din-
tre miºcãri, doar miºcarea anarhistã a susþinut explicit cã într-o societate com-
pusã din fiinþe responsabile legile/reglementãrile ar dispãrea pentru cã oamenii
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ºi le-au internalizat într-o mãsurã totalã. Pe acest fundament toate interpretãrile
conceptului de libertate conþin ºi o semnificaþie, fie ea latentã, implicitã, mediatã,
de libertate negativã. În substrat se aflã Kant — oamenii sunt un scop în sine,
deci libertatea nu este demnã de acest nume decât ca scop în sine, chiar dacã nu este
singurul scop ºi chiar dacã din „lemnul strâmb al umanitãþii nu a ieºit niciodatã
ceva drept“23.

Un al doilea pas legat de pluralismul valorilor ºi foarte apropiat de primul,
este acela cã, la Isaiah Berlin, libertatea poate avea ºi un conþinut de perfecþio-
nare de sine (pentru indivizi, clase, naþiuni, sau biserici), deºi sau tocmai pentru
cã este mai ales libertatea individualã, în acelaºi timp, considerând cã libertatea
individualã nu este nici singurul, nici cel mai important criteriu al acþiunii so-
ciale (cãci mai opereazã ºi dreptatea, egalitatea, securitatea, ordinea publicã, fe-
ricirea, acestea fiind cele mai evidente).

Isaiah Berlin apãrã, în consecinþã, o poziþie pluralistã sprijinitã pe patru as-
pecte. În primul rând, pe ideea lui R.H. Tawney cã este necesarã restrângerea li-
bertãþii celui mai puternic din punct de vedere fizic sau economic, în virtutea
faptului cã ruºinea încercatã în faþa unor nedreptãþi flagrante este fundamentalã
în om în acelaºi fel în care este ºi dorinþa de libertate. În al doilea rând, este im-
portantã sublinierea pe care o face Burke ºi anume cã este necesarã o permanentã
compensare, reconciliere ºi echilibrare în raporturile dintre oameni. În al treilea
rând, de evidenþiat este ideea lui Bentham cã interesele individuale sunt singu-
rele interese reale. În al patrulea rând, ºi cel mai important, este vorba despre
„lecþia“ lui Mill (cãruia Berlin îi dedicã, omagial, ultimul capitol al cãrþii): esenþa
umanitãþii noastre este legatã în mod strict de libertatea individualã, înþeleasã în
principal ca dreptul individual la „experienþe de viaþã“ în pofida frecvenþei uriaºe
a greºelilor umane. „Cã nu putem avea totul, iatã un adevãr necesar, nu contin-
gent“24. Ceea ce s-ar putea numi „lecþia“ lui Mill este ideea de la care Berlin por-
neºte pledoaria sa pentru pluralism: nici mãcar în plan teoretic nu existã rãspun-
suri unice ºi tranºante, chiar în ipoteza unei omeniri sau a unei societãþi formate
din oameni raþionali care demonstreazã o gândire limpede. „Pluralismul, cu gra-
dul de libertate «negativã» pe care el îl implicã, mi se pare a fi un ideal mai ade-
vãrat ºi mai uman decât obiectivele celor care cautã în marile structuri autoritare,
disciplinate, idealul unei stãpâniri de sine «pozitive» a claselor, a popoarelor, a
umanitãþii întregi.“25 Berlin îl considerã, pe un plan, mai adevãrat pentru cã el
recunoaºte, cel puþin, cã þelurile umane sunt diverse, în parte incomensurabile ºi
contradictorii unele cu altele.

Pe un alt plan, Berlin considerã pluralismul mai uman fiindcã oamenii, ale-
gând pentru ei înºiºi între finalitãþi ºi valori pe care decid ei înºiºi sã le respecte,
fãrã a mai fi privaþi de ceea ce considerã indispensabil pentru vieþile lor. Plura-
lismul pentru care pledeazã Berlin este cultural, un pluralism al valorilor irecon-
ciliabile. Acest pluralism decurge din faptul cã el respinge idea cã ar exista o sin-
gurã naturã umanã. El nu este indecis sau confuz. Viziunea sa este axatã pe im-
presionanta diversitate a oamenilor ca „produse“ ale unor anumite timpuri ºi cul-
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turi dar ºi ale alegerilor fãcute pe parcursul vieþii lor. Aºa cum arãta ºi Vico, este
nevoie de un efort de imaginaþie, nu doar de informaþie, pentru a înþelege ceea
ce au în comun ca ºi ceea ce au divers minþile dintr-o anumitã perioadã. Herder
a accentuat ºi el diversitatea culturilor umane, cizelate de evenimente istorice, de
limbã ºi de mituri, stimulate de demarcaþiile geografice naturale26. Cu aceastã
perspectivã, Berlin argumenteazã diversitatea alegerilor, a valorilor împãrtãºite,
a intereselor, a dorinþelor ºi valorilor, a planurilor de viaþã urmate de indivizi. De
aceea istoria nu poate avea niciun fel de plan atotcuprinzãtor.

Distincþia lui I. Berlin între libertatea negativã ºi cea pozitivã a fãcut carierã.
Astfel, Charles Taylor reia sublinierea lui Isaiah Berlin conform cãreia teoriile
despre libertatea negativã analizeazã aria în care subiectul trebuie lãsat fãrã con-
trolul autoritãþii, în timp ce teoriile despre libertatea pozitivã se preocupã de
„cine“ sau „ce“ controleazã. El reformuleazã poziþia lui Berlin astfel: „doctrinele
libertãþii pozitive“ îmbrãþiºeazã o perspectivã asupra libertãþii ce presupune inte-
resul pentru exercitarea controlului asupra vieþii cuiva. Din aceastã perspectivã
cineva poate fi considerat liber numai dacã se autodeterminã ºi îºi controleazã
propria viaþã într-un mod eficient. În aceastã reformulare stã miza criticii lui
Taylor la adresa lui Berlin: clarificarea distincþiei între libertatea pozitivã ca
exercitare a libertãþii ºi libertatea negativã, consideratã la nivel conceptual doar
o posibilitate. De aici decurge ºi aspectul unei libertãþi concepute ca exerciþiu,
care contrazice posibilitatea sã fii liber în sensul de a face ceea ce vrei, afirmând-
o în sensul autorealizãrii. Ceea ce devine problematic este faptul cã, în consecinþã,
subiectul în acest context nu e în sine autoritatea care decide dacã este ori nu
liber, dupã cum, din acest punct de vedere, nu poate decide nici dacã dorinþele
sale sunt autentice, într-adevãr în serviciul ori în defavoarea împlinirii þelurilor
sale. Subiectul ar fi tentat de un criteriu cantitativ dupã care dorinþele sale cele
mai semnificative sunt cele mai arzãtoare. Dar criteriul acesta nu este valid, cu
atât mai mult cu cât adesea dorinþele merg pur ºi simplu în contradicþie cu obiec-
tivele pe care individul ºi le propune în mod raþional. Argumentul sãu se opune
ideii cã autoritatea nu poate ghida în mod eficient autorealizarea. Descriind me-
canismul în doi paºi prin care teoriile totalitare pornesc de la libertate ca acþio-
nare dupã plac, la o libertate înþeleasã ca libertate pozitivã de a face ceea ce vrem
cu adevãrat, de a asculta voinþa noastrã adevãratã, de a ne direcþiona vieþile spre
un scop aducãtor de satisfacþii, pentru ca apoi sã ofere o doctrinã unicã ºi obli-
gatorie care sã ofere direcþia corectã pentru vieþile tuturor.

Ierahia scopurilor este consideratã de cãtre Taylor într-o manierã diferitã de
cea a teoriilor totalitare. De multe ori discutãm sau nu privarea de libertate în
mãsura în care obiectivul propus ºi pe care o autoritate ne-a împiedicat sã-l atin-
gem este „serios“. Analizându-l pe Berlin, el oferã celebrul exemplu cu sema-
forul din faþa casei, care odatã instalat pune punct libertãþii de a traversa strada
oricând dorim, pentru a argumenta cã decizia semaforizãrii strãzii nici nu intrã
în discuþie ca o realã privare de libertate. Cu totul altfel ar sta lucrurile dacã mi
s-ar interzice cu desãvârºire apartenenþa la o anumitã confesiune sau practicarea
oricãrui ritual religios. Autorul încearcã astfel sã susþinã importanþa sporitã a li-
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bertãþii pozitive sau cel puþin sã atenþioneze cã aria semanticã a libertãþii negative
nu se suprapune peste cea a libertãþii. Atât expunerea criticã a teoriei lui Hobbes,
cât ºi aceste exemple îi oferã suportul pentru a conchide cã importanþa pe care
doreºte s-o dea libertãþii pozitive faþã de cea negativã este legatã de aceastã di-
ferenþã calitativã dintre motivaþiile acþiunilor individuale ºi ale constrângerilor
din partea autoritãþii. Argumentul sãu se deosebeºte ºi de cel al lui Berlin ºi de cel
al teoriilor totalitare prin abordarea calitativã a problematicii. Unele constrângeri
din partea autoritãþii sunt semnificative ºi oferã în fapt o libertate sporitã, decât
am realiza judecând numai cantitativ (existã încã o constrângere, deci sunt mai
multe, în consecinþã libertatea mea — negativã — este micºoratã prin ingerinþa
autoritãþii). În exemplul sãu, semaforul îmi oferã o libertate — pozitivã — sem-
nificativã, de a traversa într-o mai mare siguranþã. Taylor demonstreazã cã o con-
cepþie cantitativã despre libertate nu este un punct de plecare corect pentru dis-
cutarea libertãþii. „Primul pas de la definiþia hobbesianã, la o noþiune pozitivã, la
o viziune a libertãþii ca abilitatea de a-mi îndeplini scopurile, este inerent. Dacã
sã facem ºi al doilea pas cãtre o viziune a libertãþii pe care o considerã realizabilã
sau pe deplin realizabilã numai în cadrul unei anumite forme de societate; ºi dacã
fãcând acest pas individul ar trebui în mod necesar sã fie angajat în a justifica
excesele unei opresiuni totalitare în numele libertãþii; aceste întrebãri rãmân în
continuare de adresat.“27

Quentin Skinner opune perspectiva sa conceptului de oportunitate, în accepþiunea
pe care i-o conferã Taylor, pentru el libertatea însemnând nu doar ocazia sã ac-
þionez, ci ºi sã vreau s-o fac, sã mã angajez în împlinirea þelului propus, adicã sã
îmbraþiºez libertatea ca pe un concept al exercitãrii oportunitãþilor ivite. Pe
aceastã bazã Skinner discutã cele douã paradoxuri ale libertãþii: primul, se referã
la exercitarea oportunitãþii prin acþiuni raþionale, în vederea autorealizãrii, ce se
pot dovedi raþionale dar nu ºi morale, iar al doilea generat de legãtura dintre li-
bertate ºi constrângere. În contexul celor douã paradoxuri autorul demonstreazã
cã perspectivele unor alþi autori, cum ar fi ºi Berlin, oferã abordãri ale libertãþii
în care paradoxul pare rezolvat, fiindcã este integrat într-o teorie a libertãþii ne-
gative ºi nu într-o teorie a libertãþii negative în care ideea de libertate este supra-
pusã peste ideea de absenþã a impedimentelor pentru realizarea scopurilor alese
de cineva. Astfel, Berlin pune în evidenþã faptul cã oamenii trebuie sã acþioneze
în moduri care conduc la autorealizare ca rezultat al coerciþiei dacã existã per-
spectiva împlinirii adevãratei ºi deplinei libertãþi. Totuºi libertatea în sens pozitiv
nu este niciodatã suficientã pentru un regim legitim ºi într-o abordare moralã a
politicii, fiind absolut necesar sã maximizãm libertatea negativã, deºi este posibil
ca, adesea, libertatea noastrã personalã sã fie produsul coerciþiei ºi al constrângerilor.

Berlin trateazã cu deferenþã rolul libertãþii negative elaborând distincþia din-
tre libertatea negativã formalã ºi cea efectivã. El propune ca exemplu cazul unui
orb care are libertatea formalã de a citi dar nu poate face uz de aceasta din mo-
ment ce nu este apt fizic sã citeascã. Numai cã, în interpretarea lui Skinner acest
exemplu nu produce decât confuzie. Chiar Berlin explicã libertatea unui om ca
libertate de a exercita o abilitate fãrã interferenþe externe. Din aceastã perspec-
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tivã, orbul din exemplu nu poate fi liber nici în mod formal. Astfel, deºi Skinner
apreciazã valabilitatea ºi impactul pe care îl produce analiza libertãþii negative,
elaboratã de cãtre Isaiah Berlin, el considerã totuºi cã aceasta nu este destul de
dezvoltatã, neacoperind destule aspecte28.

În vederea maximizãrii libertãþii negative, existã douã soluþii distincte. Prima
ar fi cea susþinutã ºi de Ronald Dworkin, de a crea un „cordon“ de drepturi în ju-
rul nostru pe care sã le folosim ca pe niºte atuuri în acþiunile noastre politice. La
Berlin, acest „cordon“ trebuie extins pe cât posibil, pânã când se obþin simultan
un maximum de non-interferenþã din partea autoritãþii ºi un minim de cerinþe din
partea vieþii sociale (sau, cum considera Hobbes, putem spera doar sã mãrim la
maximum aria în care am putea acþiona dupã cum alegem). În demersul republi-
can, a face aºa ceva este acelaºi lucru cu a ne declara corupþi în calitatea noastrã
de cetãþeni. Quentin Skinner susþine aceastã ultimã abordare considerând aver-
tismentul republican conform cãruia dacã nu reuºim sã ne poziþionãm datoriile
înaintea drepturilor pe care le reclamãm, putem sã ne trezim cu înseºi aceste
drepturi subminate29. În acest complex ideatic — în care datoriile sunt „luate în
serios“ mai întâi ºi apoi drepturile — Skinner este preocupat ºi de raportul nefa-
vorabil dintre libertate ºi dependenþa faþã de bunãvoinþa unui conducãtor, deoarece
aceasta opereazã în sine în direcþia limitãrii opþiunilor ºi, în consecinþã, a libertãþii30.

John Gray evidenþiazã interesul manifestat de cãtre Isaiah Berlin pentru „o con-
cepþie de libertate socialã ca posesie a unui anumit status social“, cãci libertatea
de care se bucurã cetãþenii unui stat liber este ºi o libertate faþã de dependenþã
pentru a-ºi urma scopurile alese în mod independent. El apreciazã pluralismul
cultural descris de cãtre Berlin prin distincþia sa în raport cu un relativism etic,
deoarece se referã la pluralism ca un context de posibilitãþi variate ºi semnificative
de realizare a valorii umane31. De unde ºi apropierea de viziunea lui Kymlicka,
sugeratã de cãtre Honneth.

Axel Honneth considerã cã pledoaria lui Berlin pentru pluralism, atât de im-
portant în sine, suferã prin amestecul a douã argumente contradictorii. În analiza
sa, Honneth vede o contradicþie ireconciliabilã între a susþine importanþa liber-
tãþii negative în virtutea naturii complexe ºi morale umane care necesitã spaþiu
pentru a se manifesta ºi dezvolta ºi anume un spaþiu cât mai mare de non-inge-
rinþã din partea statului ºi argumentul pentru sentimentul de apartenenþã ca sursã
a pluralismului cultural. Pluralismul pe care l-ar genera libertatea negativã nu are
o naturã clar determinatã, putând fi de o facturã politicã, socialã ori culturalã.
Prin contrast pluralismul cultural rezultat din acel sentiment al apartenenþei are
o altã naturã, fiind un pluralism al culturilor umanitãþii în mod echivalent ºi ne-
determinat valoroase, nu mai puþin vagã32.

Libertatea pozitivã pe care Isaiah Berlin o acceptã este de corelat cu ideile fi-
losofice ale lui Hobbes, Rousseau, Kant, Hegel ºi Marx, dar mãsura în care
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aceasta i se pare acceptabilã (ºi nu sursã de oprimare ºi teroare) este relaþionatã
cu ceea ce au mai generos ºi mai optimist aceste idei politice. Hobbes este inter-
pretat ca autor la care nu existã libertate decât în siguranþã. Securitatea este la
Hobbes o valoare suprapusã peste cea de libertate, argumentând cã adevãrata na-
turã umanã se relevã în societate, sub legi, elaborate spre eliberarea umanã realã
de sub imperiul fricii. Berlin considerã cã ideile lui Voltaire au creat o religie a
omului, iar Rousseau a fost profetul acesteia, oamenii acþionând dupã el mai
mult în baza unor imbolduri de moment decât în virtutea unor raþionamente cog-
nitive. De aceea omul se poate sustrage dogmelor. Marx avea de asemenea, mai
ales în scrierile de tinereþe, o încredere primordialã în capacitatea omului de a
distinge prin clarobscurul ideologiei ºi de a face alegeri benefice pentru adevã-
rata sa naturã, cea raþionalã.

Pluralismul valorilor, diversitatea ºi perfecþionismul moral

William Galston coreleazã perfecþionismul moral ºi pluralismul valorilor.
Orientarea sa liberalã, precum ºi tipul de individualism pe care îl apãrã acest
autor se regãsesc îngemãnate în mod concis în urmãtorul citat în ideea: „O socie-
tate liberã va apãra dreptul indivizilor de a duce o varietate cât mai mare de sti-
luri de viaþã.“33

În acelaºi timp, autorul subliniazã cã o societate liberã va proteja ºi dreptul
indivizilor de a se asocia, ºi de aici conflictele între societatea politicã ºi asociaþii
(dupã mine, ºi între indivizi ºi asociaþii, dar ºi între societatea politicã ºi indi-
vizi). Aºa începe Galston discuþia despre pluralismul valorilor în articolul sãu in-
titulat „Pluralismul valorilor ºi liberalismul politic“, pe care o voi discuta pentru
punctarea relaþiei dintre pluralismul valorilor ºi perfecþionismul moral34. El
porneºte de la cazul Wisconsin v. Yoder, mai vechi de un sfert de secol, o con-
fruntare între legea statului Wisconsin, care impunea ºcolarizarea pânã la vârsta
de 16 ani, ºi ordinul Amish, care pretindea cã urmarea cursurilor liceale ar sub-
mina viaþa lor comunitarã, bazatã pe credinþã. Curtea Supremã a dat câºtig de
cauzã ordinului Amish, iar Galston a considerat acest lucru corect atât din punct
de vedere constituþional, cât ºi din punct de vedere al relaþiei dintre cetãþenie ºi
puterea statalã într-o democraþie liberalã.

În opinia lui Galston, într-o democraþie liberalã se regãsesc valori plurale ºi
conflictuale, caz în care, impunerea principiilor publice generale are dezavan-
tajul de a interfera cu practicile asociaþionale ºi individuale legitime din punct de
vedere moral. Ca urmare, politica liberalã cãlãuzitã de angajamentul faþã de plu-
ralismul valorilor va fi parcimonioasã dar ºi prudentã în specificarea ºi impu-
nerea principiilor publice limitatoare în afacerile interne ale asociaþiilor civile.
Dupã Galston, politica liberalã ar trebui sã fie una a unui maxim de acomodare
fezabilã între aceste valori plurale, cum se întâmplã între asociaþiile bazate pe
credinþã ºi statele democratice liberale moderne.
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Pentru Galston, pluralismul valorilor nu este relativist ºi nici absolutist. Nu
este relativist deoarece în aceastã pespectivã unele lucruri sunt în mod obiectiv
rele (cum ar fi oricare dintre relele existenþei umane), iar altele sunt în mod
obiectiv bune (autorul îl aminteºte pe Stuart Hampshire cu ideile sale despre
„baza minimã comunã pentru o viaþã umanã tolerabilã“, precum ºi pe H.L.A.
Hart legat de „conþinutul minim al legii naturale“). Pluralismul valorilor nu este
absolutist, deoarece exitã mai multe valori ce nu pot fi reduse la o mãsurã co-
munã, nu pot fi ierarhizate ca prioritãþi, ºi nu pot forma un tot armonios. În acelaºi
timp, nu existã o singurã concepþie despre bine validã pentru toþi indivizi, precum
nu existã nici o structurã de preferat pentru estimarea valorilor. Diversitatea va-
lorilor este de necuprins atât în domeniul material, cât ºi în cel spiritual al vieþii.

Autorul susþine interpretarea lui Berlin cu privire la interpretarea pluralismului
valorilor, într-un univers caracterizat de valori plurale între care cele mai importante
sunt conflictuale, „incomensurabile în teorie ºi de necombinat în practicã“. Totuºi,
el îºi descrie poziþia diferenþiindu-se, pe de o parte, de ideea cã orice conflict al
valorilor, sau principiilor ar fi „tragic“ (aºa cum considera Berlin) ºi cã libertatea
este neapãrat libertate negativã — autonomie —, capacitatea de a alege între varian-
tele de viaþã bunã ºi plinã de valoare, aflate în competiþie (ºi, în aceastã perspectivã,
o valoare mai importantã ca toate celelalte — un „atu“) ºi, pe de altã parte, de po-
ziþia metaeticã conform cãreia valenþa moralã a fiecãrui lucru bun ºi a oricãrui prin-
cipiu ar varia datoritã contextului.Autorul considerã cã este adevãrat cã unele dintre
acestea într-adevãr devin motivaþii pentru acþiunea bunã, eticã, sau principialã în
anumite contexte dar sunt ºi lucruri care sunt bune pur ºi simplu.

De asemenea, Galston se diferenþiazã ºi de teoriile perfecþioniste ale liberalismului
care s-au preocupat sã descrie cât mai clar ce ar presupune ideea de vieþi trãite
împlinit ºi pline de valoare35. În primul rând, trebuie menþionat faptul cã acest
autor are o abordare specialã a pluralismului valorilor. El foloseºte aceastã dez-
batere pentru a reliefa în mod critic faptul cã fiinþele umane tind mai degrabã sã
experimenteze viaþa fãrã libertate, securitate ºi fãrã mijloace materiale decente.
Autorul criticã discuþia despre perfecþionism în general prin prisma teoretizãrii
extreme a condiþiilor ºi detaliilor vieþii împlinite, pe de o parte ºi, pe de altã parte,
la cealaltã extremã, prin reducerea perfecþionismului la „condiþiile minime ale drep-
tului natural“ sauminimum conditions of natural law, dupã expresia lui H.L.A. Hart,
ceea ce nu mai înseamnã decât decenþã ºi nu perfecþionism.

Existã un grad de indeterminare semnificativ care determinã suficiente argu-
mente pentru susþinerea varietãþii de alegeri posibile. Pluralismul este, ca ur-
mare, un argument important pentru protejarea unei zone a libertãþii morale. Nici
alegerea între valori ºi nici ierarhizarea sau combinarea valorilor incomensura-
bile nu se pot subsuma unui raþionament valid care sã îi oblige pe toþi indivizii
sã respecte o anumitã ierarhie de valori. Aceastã observaþie ar mai putea fi denu-
mitã ºi „principiul autonomiei raþionale“. Imposibilitatea formulãrii acestui prin-
cipiu implicã lipsa de legitimitate pentru interferenþa coercitivã în modurile de
viaþã ale indivizilor sau grupurilor, precum ºi aceea reglementând între aceste
moduri de viaþã.
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Proiectul Iluminist favorizeazã locul autonomiei în viaþa raþionalã în detrimentul
celei bazate pe tradiþie sau credinþã ºi viaþa cu proprie direcþie, faþã de aceea de-
terminatã din exterior, sau dintr-o voinþã externã. Proiectul reformãrii, favorizeazã
locul diversitãþii, cu accent pe toleranþa mutualã pentru unitatea civicã.

În consecinþã, aratã Galston, liberalii care pun accentul pe autonomie, o fac
sporind tensiunea dintre raþiune ºi credinþã, marginalizând grupurile care nu pot
îmbrãþiºa în mod conºtient proiectul iluminist. Liberalismul bine-înþeles nu poate
fi dupã Galston decât acela care protejeazã diversitatea ºi nu promovarea auto-
nomiei. Cultivarea reflecþiei critice este pusã la îndoialã ca scop politic de prim-
ordin deoarece societãþile liberale pot ºi trebuie sã facã loc indivizilor ºi grupu-
rilor ale cãror vieþi sunt cãlãuzite de tradiþie, autoritate ºi credinþã. Autonomia ºi
pluralismul valorilor reprezintã o provocare la adresa credinþei, iar filosofia mo-
ralã a pluralismului valorilor nu este extrem de favorabilã credinþei. Deºi Gal-
ston apreciazã cã este adevãrat cã sunt zone în care tradiþia sau credinþa sau am-
bele se poziþioneazã împotriva ideii de societate civilã liberã (ºi, dupã mine,
chiar împotriva anumitor drepturi civile) existã ºi zone de suprapunere între plu-
ralism ºi credinþa religioasã (în special când acentul credinþei cade pe importanþa
conºtiinþei interioare, intime, a individului).

Liberalii pluraliºti considerã cã instituþiile ºi practicile care caracterizeazã po-
litica liberal-pluralistã conduc la capacitarea indivizilor sã-ºi ducã viaþa în con-
formitate cu concepþiile lor individuale legate de ceea ce dã semnificaþie vieþii.
ªi totuºi aceastã orientare nu înseamnã perfecþionism. Pluralismul la nivelul vie-
þilor individuale este diferit de pluralismul de la nivelul instituþiilor politice. La
nivelul instituþiilor liberalismul pluralist trebuie sã punã la punct politici de com-
promis, care sã acomodeze pe cât posibil mai bine, pretenþii multiple ºi valide.
Astfel, pluralismul social poate sã eºueze în impunerea unei singure alegeri, în
special în societãþile în care varietatea de moduri de viaþã nu poate fi redusã la
un numitor comun. Pluralismul valorilor nu presupune eliminarea din start a op-
þiunii numitorului comun, ci recunoaºterea situaþiilor în care un asemenea numi-
tor nu este o soluþie pragmaticã ºi nici dezirabilã.

Galston se diferenþiazã de John Gray pentru care diversitatea socialã este pãs-
tratã sau nu din considerente de evoluþie istoricã, fiind caracteristicã acelor cul-
turi ce dau un rol central autonomiei ºi pentru care diversitatea socialã poate fi
opritã numai prin tactici coercitive sau de-a dreptul barbare. Pentru Galston, re-
laþia dintre pluralismul valorilor ºi diversitatea socialã este de naturã filosofico-
antropologicã, mai degrabã decât istoricã. El este de acord cu Gray care susþine
cã fiinþele umane apreciazã binele în parte datoritã naturii noastre genetice, ºi di-
versitatea tipurilor umane este parte a zestrei genetice. O societate lipsitã de di-
versitatea stilurilor de viaþã este una în care numai o micã fracþiune din locuitori
pot sã-ºi trãiascã vieþile într-un mod în care sã obþinã propria satisfacþie ºi înflo-
rirea personalã, restul fiind într-o mãsurã destul de mare închistaþi ºi neîmpliniþi,
situaþie indezirabilã. Societãþile liberale evitã aceastã închistare, ceea ce reprezintã
dupã Galston ºi argumentul pretenþiei lor de mod de organizare politicã superior.

Ca ºi Gray, Galston subliniazã cã ºi organizãrile societale liberale au efecte
sociologice nedorite, plasând moduri de viaþã în stare defensivã, dar ºi mar-
ginalizând alte moduri de viaþã. Totuºi, fiind un domeniu mai mare pentru diver-
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sitate în societãþile liberale, decât oriunde altundeva, ºi acordând acea putere
(mai degrabã liberalã) de adoptare de politici care sã maximizeze posibilitatea
unei diversitãþi legitime, intervenþia statului în vieþile indivizilor poate tinde spre
un minim, în timp ce organizarea vieþii civile poate înflori.

Astfel, normele generale ale politicii constituþionale se vor restrânge la un
minim esenþial. Pe de altã parte, normele politice naþionale care legitimeazã in-
tervenþia statalã se regãsesc în stabilirea ordinii de bazã ºi a protecþiei fizice, în
asigurarea bunurilor necesare pentru toleranþa între indivizi ºi viaþa în colectiv
(Hampshire, Hart), componentele cetãþeniei naþionale ale unor valori cetãþeneºti
împãrtãºite, precum ºi concepþiile de justiþie socialã sau de vieþi umane pline de
semnificaþie ºi valoare, care ar trebui sã cãlãuzeascã în egalã mãsurã asociaþiile
civile ºi instituþiile publice. Pânã la urmã, este dificil sã se determine cum pot
dãinui societãþile fãrã ordine, decenþã materialã ºi o anumitã concepþie despre
cetãþenie pe care sã o apere.

Problematica perfecþionismului moral depãºeºte cadrul acestui studiu.Aceasta
se va înscrie în acest context deschis de pluralismul valorilor, ºi va fi conturatã
în discuþia despre echilibrul, concurenþa, complementaritatea sau confruntarea
dintre individualismul vãzut ca autonomism ºi individualismul perceput ca ga-
ranþie a drepturilor individuale întru diversitate.
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