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„Liberalism requires that all power, and therefore also that of the majority, be limited.“

Friedrich A. Hayek

În istoria sa particularã, liberalismul neoclasic s-a constituit ca reformare a
teoriei economice clasice — îndeosebi în privinþa teoriei valorii1 — care a impus
o nouã viziune economicã pornind de la teza clasicã a „pieþei autentic libere“, a
„mâinii invizibile“ sau a ordinii spontane capabile sã întreþinã perfect concurenþa
liberã. Concomitent, liberalismul neoclasic s-a impus prin reformarea teoriei
sale politice, prin resemnificarea valorii libertãþii, a principiului supremaþiei drep-
tului, a funcþiilor limitate ale statului ºi a delimitãrii sferei private de cea publicã
din perspectiva intervenþiei statului în interes general. În aceastã istorie particu-
larã contribuþia cea mai marcantã de facturã neoclasic liberalã se datoreazã, aºa
cum am arãtat ºi în alte rânduri, lui Friedrich August von Hayek, autorul cel mai
important pentru renaºterea gândirii laissez-faire-ului, cel care a intenþionat sã
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redacteze prin opera sa o „filosofie fundamentalã“ menitã sã scoatã din stagnare
civilizaþia europenilor ºi care a ajuns sã fie consideratã summa doctrinei liberale
contemporane. De aceea, recursul la categoriile politice pe care le-a analizat mi
se pare relevant în cea mai reprezentativã mãsurã pentru profilul teoretic al
liberalismului neoclasic. În cele ce urmeazã mã refer la o temã mai puþin dezbã-
tutã în spaþiul nostru, anume relaþia dintre liberalism ºi democraþie, mai precis
perspectiva liberalã asupra principiului majoritãþii ºi implicaþiile lui asupra
practicienilor ºi teoreticienilor politicului, dat fiind caracterul exemplar al expu-
nerii lui Hayek ºi actualitatea ei în condiþiile date ale spaþiului sud-est european,
un spaþiu al „democraþiilor încã tinere“ ºi al liberalismului încã destul de „primi-
tiv“, dar ºi un spaþiu în care gândirea politicã parcurge încã o etapã a „recupe-
rãrii“ teoretice a marii gândiri politice occidentale. Am precedat prezentarea
perspectivei neoclasice a relaþiei dintre liberalism ºi democraþie printr-o con-
turare a cadrului teoretic al problemei, aºa cum a fost propusã de cunoscutul ana-
litician critic Norberto Bobbio ºi care se bucurã de ampla apreciere a comunitãþii
de profil.

Liberalismul ºi democraþia

Reîntemeierea teoreticã a liberalismului contemporan în sensul tradiþiei sale
clasice a implicat, încã din primele decenii ale secolului trecut, un demers sus-
þinut de contracarare a antiliberalismelor ºi a doctrinelor anticapitaliste ºi colec-
tiviste de orice facturã ºi, odatã cu ele, a doctrinei statului ºi a guvernãrii ca pu-
tere coercitivã. Dezvoltarea ºi rãspândirea doctrinelor ºi miºcãrilor socialiste ºi
alianþa lor cu partidele democratice au „redeschis conflictul dintre liberalism ºi
democraþie, chiar în momentul în care þãrile avansate se îndreptau spre sufragiul
universal ºi se pãrea cã între liberalism ºi democraþie are loc o împãcare istoricã
definitivã“2. Împotriva unui proces de democratizare care ar fi putut conduce la
socialism ºi împotriva „presupusei avansãri a socialismului ºi a programului sãu
general de economie planificatã ºi de colectivizare a mijloacelor de producþie“,
liberalismul neoclasic a reteoretizat economia de piaþã, libertatea de iniþiativã
economicã ºi proprietatea privatã, dar ºi principiul liberal al limitãrii oricãrei pu-
teri, inclusiv a puterii majoritãþii. Deopotrivã, demersul de reîntemeiere teoreticã
în sens neoclasic a vizat contracararea liberalismului „concurent“, anume a
liberalismului „dirijist“ sau social (ºi a formei-limitã a „socialismului liberal“)
susþinut prin doctrina statului asistenþial sau a „statului-providenþã“, prin mo-
delul hegemonic intervenþionist de inspiraþie keynesianã care s-a aflat în main-
stream-ul teoretic ºi politic dupã cel de-al doilea rãzboi mondial.

Contraargumentarea statului absolut sau totalitar ºi, deopotrivã, a statului so-
cial a redeschis dezbaterea asupra limitelor ºi funcþiilor puterii — o temã consa-
cratã a liberalismului „clasic“ ºi desfãºuratã în jurul conceptelor de stat de drept3
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ºi de stat minimal4 — ºi a mecanismelor constituþionale de control al puterii
menite sã descurajeze ºi sã împiedice exerciþiul ei arbitrar (sau abuziv) ºi ilegi-
tim (sau ilegal). Dar, deopotrivã, a redeschis dezbaterea asupra raportului dintre
exigenþa de a limita puterea ºi exigenþa de a o împãrþi, în fapt, dezbaterea asupra
raportului dintre „cele douã exigenþe fundamentale din care s-au nãscut statele
contemporane în þãrile dezvoltate din punct de vedere economic ºi social“5.

Împãrþirea puterii sociale între toþi cetãþenii, participarea lor directã la delega-
rea puterii unui numãr restrâns de cetãþeni ºi, subsumat, participarea lor indirectã
la exercitarea puterii sau la deciziile puterii suverane au repus problema titula-
rului puterii politice, a modului de exercitare a dreptului de luare a deciziilor
colective ºi a scopului acestora. Acuitatea acestei probleme a fost întreþinutã în
epoca modernã a secolelor al XVIII-lea ºi al XIX-lea de principiul „esenþial al
funcþionãrii sistemului reprezentativ“, anume „despãrþirea reprezentantului de
reprezentat“ prin prevederea ca reprezentanþii sã nu primeascã un mandat impe-
rativ din partea alegãtorilor, ci din partea întregii naþiuni. Aceastã despãrþire sau
„eliberare a reprezentantului naþiunii de individul particular reprezentat ºi de in-
teresele particulare ale acestuia“ în condiþiile democraþiei moderne echivaleazã
cu „atomizarea naþiunii“ ºi cu „reconstruirea ei la un nivel mai înalt ºi mai res-
trâns, care este acela al adunãrilor parlamentare“ ºi, paralel, coincide cu procesul
de formare a statului liberal, fundamentat pe drepturile naturale ºi inviolabile ale
individului6.

Actualmente este împãrtãºit un acord destul de amplu în privinþa faptului cã
o relaþie de compatibilitate între democraþia modernã ºi liberalism sau o relaþie
de „urmare fireascã“ a democraþiei moderne din liberalism poate fi stabilitã doar
în contextul conotaþiei juridico-instituþionale a democraþiei sau al sensului sãu
formal, procedural, al statutului ei de cadru care fixeazã „regulile jocului“, adicã
de ansamblu de reguli funcþie de care se asigurã distribuirea efectivã a puterii
între cetãþeni.
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a doua, traducere de Eugen B. Marian, Bucureºti, Humanitas, 1997, p. 71, sqq.
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6 Vezi ibidem, p. 55.



Conotaþia eticã sau substanþialã a democraþiei, subsumatã idealului egalitar al
guvernãrii democratice, apare ca fiind inacceptabilã din perspectiva liberalismu-
lui actual de sorginte clasicã întrucât, depãºind cadrul formulei politice a „demo-
craþiei ca guvernare a poporului“ în sensul „democraþiei pentru popor“, ea nu
doar cã repune problema complexã a raportului dintre libertate ºi egalitate ca va-
lori antitetice7, ci ºi indicã un fundament conceptual diferit despre om ºi socie-
tate ºi un obiectiv diferit. În esenþã, concepþia egalitarist democraticã este „totali-
zantã, armonioasã ºi monistã“ ºi, evident, nonindividiualistã, nonconflictualã ºi
nonpluralistã, dupã cum obiectivul ei nu este „expansiunea personalitãþii indivi-
duale“, chiar bogate ºi înzestrate, în detrimentul dezvoltãrii celei mai sãrace ºi
mai puþin înzestrate, ci „dezvoltarea comunitãþii în ansamblul ei, chiar cu preþul
reducerii sferei de libertate a particularilor“8. În aceste coordonate, egalitarismul
democratic reprezintã contraponderea teoreticã a liberalismului.

În consecinþã, singura formã de egalitate pe care liberalismul a considerat-o
compatibilã cu libertatea este „egalitatea în libertate“, egalitate în consonanþã cu
care au fost formulate ca principiile fundamentale: egalitatea în faþa legii sau
egalitatea juridicã — ca „mijloc constitutiv ºi aplicativ al statului de drept“ libe-
ral — ºi egalitatea în privinþa drepturilor fundamentale prevãzute de Constituþie,
respectiv un mijloc de excludere a discriminãrilor în societãþilor împãrþite în
caste ºi de asigurare a „egalitãþii ºanselor“ sau a „punctelor de pornire“, nu ºi a
„punctelor de sosire“. Ca urmare, egalitatea sau egalizarea economicã susþinutã „la
limitã“ de egalitarismul democratic, dincolo de egalitatea juridicã ºi de egalitatea
ºanselor susþinute în tradiþia liberalismului, reprezintã „nodul gordian“ al rapor-
tului liberalism-democraþie.

Trebuie precizat cã, în perspectivã istoricã, liberalismul ºi democraþia s-au
dezvoltat împreunã, atunci când extinderea votului universal a fost perceputã
drept o „creºtere a libertãþii“ ºi o „integrare necesarã a statului liberal“, dar s-au
dezvoltat ºi separat, atunci când extinderea aceluiaºi vot universal a fost per-
ceputã drept o restrângere a libertãþii ºi un obstacol în dezvoltarea statului libe-
ral. În cursul secolului al XIX-lea îndeosebi, aceastã evoluþie sinouasã a rapor-
tului între statul liberal ºi democraþie s-a tradus în plan doctrinar într-o dispunere
antagonicã. Liberalismul s-a ramificat în liberalism radical sau „liberal ºi demo-
cratic“, pe de o parte, ºi în liberalism conservator, „liberal, nu ºi democratic“, pe
de alta. Analog, scindarea democratismului într-o miºcare a democraþilor liberali
ºi în alta a democraþilor neliberali a relevat, de fapt, dispunerea doctrinarã a de-
mocraþilor funcþie de: problema limitãrii puterii versus de cea a distribuirii pu-
terii, respectiv funcþie de principiul divizãrii guvernãrii centrale versus de „insti-
tuþiile autoguvernãrii“, de „separarea pe verticalã a puterii“ versus de „separarea
pe orizontalã a puterilor“, de apãrarea „obstinatã“ a sferei private versus de „cu-
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8 Norberto Bobbio, op. cit., p. 59.



cerirea sferei publice“9. Bobbio specificã în aceastã privinþã cã liberalii demo-
craþi ºi democraþii liberali „s-au întâlnit în parcurgerea treptatã a diverselor eta-
pe“, pe când între democraþii puri ºi liberalii conservatori a existat o distanþã care
a reflectat în fapt „incompatibilitate“. De altfel, gânditorul italian operaþionali-
zeazã gradul de compatibilitate într-un criteriu de clasificare a tipurilor de rapor-
turi dintre liberalism ºi democraþie. Astfel, compatibilitatea, deci compozabilita-
tea dintre liberalism ºi democraþie, face posibilã existenþa unui stat liberal ºi de-
mocratic, ceea ce nu exclude un stat liberal ºi nedemocratic (liberal conservator)
sau un stat democratic neliberal (democrat radical). Opoziþia sau incompatibili-
tatea dintre liberalism ºi democraþia radicalã reflectã „propensiunea“ democra-
þiei radicale de a distruge statul liberal (conform grilei liberal conservatoare) ºi
de a se împlini ca stat social (în detrimentul statului minimal). Legãtura nece-
sarã dintre liberalism ºi democraþie exprimã capacitatea democraþiei de a realiza
idealurile liberale ºi a statului liberal de a constitui „condiþia actualizãrii demo-
craþiei“. Utilizând „categoriile modalitãþii“, distinsul autor reia aceastã clasifi-
carea ca: raport de posibilitate (liberalism vel democraþie), raport de impo-
sibilitate (liberalism aut democraþie), raport de necesitate (liberalism ºi demo-
craþie)10.

Cu referire la societãþile contemporane, în care „exerciþiul suveranitãþii popu-
lare“ este posibil prin dreptul majoritãþii cetãþenilor de a participa direct ºi indi-
rect la luarea deciziilor colective, prin „extinderea drepturilor politice pânã la li-
mita ultimã a sufragiului universal masculin ºi feminin“ ºi care justificã folosirea
denumirii de „liberal-democraþii“, gândirea politicã liberalã considerã demo-
craþia drept o „dezvoltare naturalã a statului liberal“ ori drept „urmarea ºi perfec-
þionarea statului liberal“ numai în mãsura în care democraþia este privitã din
perspectiva formulei sale politice — a suveranitãþii populare — ºi nu a idealului
sãu egalitar. Doar sub acest raport — al democraþiei ca formulã politicã — este
recunoscutã interdependenþa dintre liberalism ºi democraþie, exprimatã în impo-
sibilitatea de a mai concepe în epoca contemporanã „state liberale nedemocra-
tice“ sau „state democratice care sã nu fie liberale“. Alãturi de aceastã relaþie de
interdependenþã, liberalismul reliefeazã rolul metodei democratice în pãstrarea
drepturilor fundamentale ale persoanei, care stau la baza statului liberal, — ºi în
protejarea lor împotriva tendinþelor de limitare ºi a abuzului de putere prin
participarea directã ºi indirectã a majoritãþii cetãþenilor la formarea legilor — ºi,
prin implicare, reliefeazã importanþa pãstrãrii drepturilor fundamentale ale per-
soanei pentru funcþionarea corectã a metodei democratice înseºi. În acest sens,
exercitarea puterii politice, anume a puterii de a influenþa formarea deciziilor co-
lective prin participarea la vot, este apreciatã a fi realã ºi relevantã doar în mã-
sura în care se desfãºoarã în condiþiile libertãþii de opinie, de comunicare, de aso-

5 LIBERALISMUL NEOCLASIC. O SCHIÞÃ DE EVOLUÞIE 15

————————
9 Ibidem, p. 74.
10Aplicarea „categoriilor modalitãþii“ raporturilor dintre socialism ºi democraþie dezvãluie, în clasificarea

lui Bobbio, un raport de posibilitate sau de coexistenþã posibilã, un raport de imposibilitate (generat de
democraþii liberali sau de radicalii susþinãtori ai dictaturii proletariatului), un raport de necesitate (exprimat în
doctrinele social-democrate ca realizare a socialismului prin democraþie ºi ca actualizare deplinã a democraþiei
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ciere, etc., adicã a libertãþii care constituie „esenþa statului liberal“. Întrepãtrun-
derea dintre „idealurile liberale“ ºi „metoda democraticã“ este recunoscutã, aºa-
dar, într-o evoluþie în care „drepturile de libertate au fost... condiþia necesarã
pentru aplicarea corectã a regulilor jocului democratic“, dupã cum „dezvoltarea
democraþiei a devenit principalul instrument în apãrarea drepturilor de liber-
tate“11.

Libertatea ºi regula majoritãþii

Între teoreticienii importanþi ai liberalismului clasic, Hayek a fost cel care a
insistat în sublinierea cã democraþia are o valoare instrumentalã în raport cu libe-
ralismul întrucât constituie modalitatea de actualizare sau de apãrare a libertãþii
economice ºi de prevenire a încãlcãrii ei. Ca atare, Hayek a aºezat libertatea
economicã într-o legãturã indisolubilã cu „libertatea fãrã alte adjective“, dar i-a
conferit statutul de condiþie sau valoare intrinsecã, constitutivã, a libertãþii indi-
viduale. Ca urmare, dupã Hayek, distincþia între liberalism ºi democraþie trebuie
fundamentatã pe concepþia cã liberalismul, originat ca teorie economicã, repre-
zintã din perspectivã politicã o teorie a limitãrii ºi a funcþiilor reduse ale puterii
statului, o teorie clãditã pe teza preeminenþei drepturilor ºi intereselor indivi-
duale, între care esenþial este proprietatea individualã. Conform ei, cu cât sfera
puterii statului este mai restrânsã în favoarea sferei „libertãþii“, mai precis a li-
bertãþii negative, cu atât „statul este mai liberal“ ºi „societatea mai bunã“. În
contradistincþie, teoria politicã a democraþiei, fundamentatã pe regula majori-
tãþii ºi focalizatã asupra guvernãrii populare prin intermediul participãrii directe
ºi indirecte la decizia politicã, favorizeazã sfera libertãþii pozitive ºi teza cã opi-
nia majoritãþii constituie singura limitã a puterii guvernante.

Ca atare, dincolo de punctul de întâlnire între liberalismul tradiþional ºi miº-
carea democraticã reprezentat de egalitatea în faþa legii ºi exigenþa ca toþi indi-
vizii sã aibã aceeaºi pondere în elaborarea ei, preocupãrile lor principale diferã.
Din perspectiva obiectului de studiu, liberalismul este preocupat de limitarea
puterilor coercitive ale oricãrui guvern — „Liberalismul impune ca orice pu-
tere, în consecinþã ºi puterea majoritãþii, sã fie supusã unor limite“12 —, „demo-
cratul dogmatic“ este preocupat de neîngrãdirea opiniei curente a majoritãþii.
Din perspectiva idealurilor, liberalismul apare drept contrariul totalitarismului
(ºi al statului maximal), democraþia se constituie ca opusul guvernãrii autoritare.
Din perspectivã doctrinarã, democraþia, ca metodã de guvernare prin „regula
majoritãþii“, reprezintã „doctrina despre maniera de a determina ce va fi legea“
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ºi cuprins în capitolul IX — „Wither Democracy?“ — al lucrãrii New Studies in Philosophy, Politics,
Economics and the History of Ideas, London and Henley, Routledge & Keagan Paul, 1978, pp. 152-165; pentru
versiunea în românã a unor fragmente vezi revista 22 nr. 117/ 3 oct. 2000, p. VIII, în traducerea Mirunei
Tãtaru-Cazaban.



ºi ce lege este bunã, liberalismul reprezintã „maniera de a determina cum ar tre-
bui sã fie legea“13. Aºadar, liberalismul se înscrie între doctrinele preocupate de
sfera ºi scopul guvernãrii, în timp ce democraþia, „ca metodã“, nu spune nimic
despre scopurile guvernãrii ºi despre modul cum ar trebui folosite puterile majo-
ritãþii.

Observaþia esenþialã a lui Hayek în ordinea distincþiei între liberalism ºi de-
mocraþie este cã liberalismul considerã dezirabil ca legea sã fie constituitã de
„ceea ce este acceptat de majoritate“, dar „nu crede cã neapãrat din aceastã cauzã
legea va fi bunã. Practic, scopul legii este acela de a convinge majoritatea sã
accepte anumite principii. Liberalismul acceptã regula majoritãþii ca pe o metodã
de a lua decizii14, nu însã ca pe o autoritate în ceea ce priveºte modul în care ar
trebui sã arate decizia“15. Ca atare, liberalismul reclamã exigenþa de a limita clar
gama de probleme ce trebuie soluþionate prin votul majoritãþii ºi de a defini
puterile majoritãþii temporare nu de cãtre ea însãºi, ci prin principii valabile pe
termen lung.

În sine, „conceptul crucial al democratului doctrinar“, suveranitatea popu-
larã, implicã o regulã a majoritãþii nelimitatã ºi nelimitabilã ce poate deveni jus-
tificarea unei puteri arbitrare. Dupã Hayek, majoritatea, adicã o comunitate a cã-
rei coerenþã e datã de anumite convingeri comune majoritãþii membrilor, trebuie
sã se supunã unor principii comune, unor reguli de conduitã care-i limiteazã pu-
terea ºi dincolo de care nu existã putere legitimã ºi, deopotrivã, garanþii institu-
þionale privind libertatea individualã. Ceea ce specificã Hayek în privinþa per-
spectivei liberale asupra majoritãþii este rezonabilitatea prevederii ca majoritatea
sã decidã asupra modului în care sã fie îndeplinite sarcinile guvernãrii, dar nere-
zonabilitatea pretenþiei cã „aceeaºi majoritate ar fi îndreptãþitã sã-ºi determine
propriile competenþe. Nu cunoaºtem nici un motiv pentru care n-ar trebui sã
existe ºi lucruri pe care nimeni sã nu aibã puterea de a le face... De aceea, prin-
cipiul cã orice întreprinde guvernul ar trebui sã aibã acordul majoritãþii nu presu-
pune cã majoritatea are dreptul moral de a face tot ceea ce vrea. Cu siguranþã, nu
existã nicio justificare moralã a unui act prin care o majoritate sã confere mem-
brilor sãi privilegii, promulgând în favoarea lor reguli discriminatorii. Demo-
craþia nu înseamnã neapãrat guvernare nelimitatã. Într-o democraþie, nevoia de
garanþii instituþionale privind libertatea individualã este la fel de mare ca în orice
alt sistem“16. Astfel, Hayek afirma cu deosebitã îndreptãþire cã democraþia „nu
este — încã — libertate“, dar, ca „unicã metodã de schimbare paºnicã descope-
ritã pânã în prezent de cãtre om“, poate produce libertate, se poate constitui ca
importantã garanþie a libertãþii prin interzicerea exercitãrii coerciþiei asupra unor
indivizi de cãtre alþi indivizi, de cãtre o putere arbitrarã sau de acþiunea colectivã
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13 FriedrichAHayek, Constituþia libertãþii, traducere de Lucian-Dumitru Dîrdalã, prefaþã la ediþia românã

de Paul E. Michelson, postfaþã la ediþia românã de Vasile Boari, Iaºi, Institutul European, 1998, pp. 125-126.
14 În încercarea de a preveni conflictele ºi de a asigura pacea socialã. În acest sens Hayek, pe urmele lui

von Mises (Human Action, New Haven, Yale University Press, 1949, p. 150), argumenteazã tendinþa
liberalismului cãtre guvernarea democraticã, cãtre „ajustarea guvernãrii la voinþa majoritãþii“, prin scopul de a
asigura „pacea internã“, de a preveni „revoluþiile ºi rãzboaiele civile“.

15 Friedrich A. Hayek, Constituþia libertãþii, p. 126.
16 Ibidem, pp. 128-129.



a majoritãþii. În consecinþã, „perspectivele libertãþii“ sunt asigurate „nu prin sim-
pla existenþã a democraþiei“, ci prin „afirmarea ei ca obiectiv deliberat al majo-
ritãþii“17.

Cea mai puternicã (ºi, aº spune, ironicã) justificare a democraþiei a fost iden-
tificatã de Hayek în „aspectul crucial“ al impactului pe care existenþa unor insti-
tuþii democratice îl exercitã asupra „nivelului general de înþelegere a afacerilor
publice“. Pe urmele lui John Stuart Mill, Hayek considera cã „ar putea fi adevã-
rat cã guvernarea unei elite educate ar fi mai eficientã ºi poate chiar mai justã
decât un for ales prin votul majoritãþii“, dar cã democraþia reprezintã unica me-
todã eficace de a educa majoritatea, de a media un proces de formare a opiniei,
de a atrage participarea activã a unei mari pãrþi a populaþiei la formarea opiniei.
Însã, dincolo de justificarea ei ca proces de formare ºi de educare a majoritãþii,
democraþia nu are ca avantaj metoda de selecþie a guvernanþilor, în cuvintele lui
Hayek, „nu plaseazã puterea în mîinile celor mai înþelepþi ºi mai bine informaþi“,
fapt pentru care putem admite cã „decizia unui guvern de elite ar putea fi mai
avantajoasã pentru toþi“. În consecinþã, am putea admite cã teza conform cãreia
guvernãmântul ar trebui dirijat de opinia majoritãþii este coerentã doar dacã ad-
mitem ca opinia majoritãþii sã fie independentã de guvernãmânt, sã rezulte din-
tr-un proces independent ºi spontan ºi sã reclame existenþa unei „sfere extinse,
independente de controlul majoritãþii, în interiorul cãreia sã se formeze opiniile
indivizilor“18. În aceastã logicã, „argumentul în favoarea democraþiei“ este co-
nexat celui în favoarea libertãþii de exprimare ºi dezbatere, mai precis în favoa-
rea dreptului eventualelor opinii apãrute în afara sau împotriva majoritãþii, în fa-
voarea pluralitãþii ºi diversitãþii.

Dezbaterea asupra opiniilor contrare ºi a pãrerilor aflate contra curentului
„opiniei standard“ a majoritãþii este esenþialã, atâta vreme cât deciziile majori-
tãþii reflectã ce vor oamenii în momentul respectiv, nu cum ar trebui sã fie deci-
zia lor ºi ce ar fi în interesul lor sã doreascã, dacã ar fi mai bine informaþi. Aceas-
tã observaþie îl determina pe Hayek sã afirme cã dacã nu ar putea fi modificate
prin persuasiune, deciziile majoritãþii nu ar avea nicio valoare. În consecinþã,
„argumentul în favoarea democraþiei presupune cã orice opinie minoritarã ar
putea deveni majoritarã“ ºi cã opiniile contrare, pãrerile noi, experienþele, cunoº-
tinþele ºi dorinþele alternative constituie „principalul proces prin care oamenii
învaþã“19 ºi ajung sã progreseze. „Cunoaºterea ºi înþelegerea noastrã progreseazã
doar pentru cã, în permanenþã, unii se vor opune opiniei majoritãþii“, nu din lipsã
de respect faþã de convenþia „opiniei majoritãþii“, ci din „prea puþin respect faþã
de înþelepciunea majoritãþii“20 — întrucât „nu avem niciun motiv sã creditãm
[majoritatea] cu acea înþelepciune superioarã, supraindividualã“. Adoptarea la
scarã generalã a principiului opiniei majoritare ar însemna, de aceea, „stagnare,
dacã nu chiar declinul civilizaþiei“, pe când „convingerea celor mulþi de cãtre cei
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puþini“ pune bazele progresului, întrucât „unii ºtiu mai mult decât ceilalþi“ ºi
sunt „mai bine situaþi spre a-i convinge pe ceilalþi“. Dezbaterea este esenþialã în
dmocraþie întrucât, îndeobºte, neºtiind „cine are dreptate“, decizia trebuie luatã
printr-un proces „controlat“ care se datoreazã „minoritãþii ce acþioneazã în alt
mod decât cel prescris de majoritate“. Chiar dacã rezultatul acestui proces deci-
zional nu reprezintã exprimarea unei concepþii coerente, ci a unor motive ºi sco-
puri diferite, adesea conflictuale, a unor „compromisuri în urma cãrora nimeni
nu va fi satisfãcut“, esenþial este cã prin el se evitã exacerbarea caracterului coer-
citiv ºi monopolist al procesului decizional ºi se evitã anihilarea forþelor autore-
glatoare ale societãþii.

Gânditorul abstract ºi politicianul pragmatic

În logica „opiniei majoritãþii“, politicianul sau omul de stat nu are alternativã
la cursul stabilit al acþiunii politice. Indiferent de intenþii ºi scopuri, „politicianul
pragmatic, preocupat de chestiuni concrete“, pãstreazã nealteratã convingerea în
acest principiu. Ca urmare, „este necesar ca el sã nu fie original“, puterea „politi-
cianului de succes“ datorându-se tocmai „miºcãrii“ lui „în interiorul cadrului de
gândire acceptat“ ºi comunicãrii convenþionale. O eventualã calitate a sa de „li-
der în câmpul ideilor“ ar fi, dupã Hayek, aproape o contradicþie în termeni.

Ceea ce mi se pare esenþial de subliniat este cã pentru Hayek „liderii din câm-
pul ideilor“, „cei ce lucreazã cu ideile abstracte“, cei câþiva cu idei noi care, prin
rãspândire, devin proprietatea unei majoritãþi, sunt sursa concepþiilor fundamen-
tale — morale, politice, ºtiinþifice — ce cãlãuzesc acþiunile omului obiºnuit ºi
ale liderului politic ºi constituie sistemul de referinþã al gândirii lor. Deºi in-
fluenþa „gânditorului abstract“ sau „gânditorului speculativ“ asupra maselor se
exercitã doar indirect, atunci când concepþiile generale sunt aplicate — dupã una
sau mai multe generaþii, dupã un lung proces de selecþie ºi modificare datorat
muncii istoricilor, publiciºtilor, profesorilor ºi scriitorilor, a intelectualilor în ge-
neral — unor probleme concrete, particulare, conform „crezului liberal“, pe ter-
men lung, cei care guverneazã evoluþia sunt cei care rãspândesc idei noi21. Su-
gestia figurativã a iniþierii procesului de schimbare a convingerilor politice ºi so-
ciale este cea a vârfului unei priramide, „ale cãrei niveluri superioare simboli-
zeazã o mai mare generalitate ºi abstracþie, nu neapãrat o mai mare înþelep-
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1875, apud Hayek, op. cit, p. 134) — „... filosofia speculativã, care la suprafaþã pare un lucru atât de îndepãrtat
de problemele vieþii ºi de interesele manifeste ale oamenilor, este în realitate, dintre toate, lucrul care îi
influenþeazã cel mai mult, iar pe termen lung dicteazã asupra oricãror influenþe, cu excepþia celor cãrora ea
însãºi trebuie sã li se supunã“ — ºi pe cel al lui lordului Keynes (din The General Theory of Employment,
Interest, and Money, 1936, apud ibidem, pp. 452-453) — „ideile economiºtilor ºi filosofilor politici, ºi atunci
când au ºi atunci când nu au dreptate, sunt mai puternice decât se crede, în general. De fapt, ele sunt cele care
guverneazã lumea. Oamenii practici, care se cred scutiþi de orice influenþe intelectuale, sunt de obicei sclavii
vreunui economist defunct. Nebunii aflaþi la putere, care aud voci din vãzduh, îºi culeg frenezia din opera
vreunui scriitor obscur de acum câþiva ani. Sunt sigur cã puterea intereselor instituite este mult exageratã, în
comparaþie cu îngrãdirea treptatã a ideilor... Însã, mai devreme sau mai târziu, ideile ºi nu interesele instituite
sunt cele periculoase, ducând fie cãtre mai bine, fie cãtre mai rãu“.



ciune“, de la care, pe mai multe planuri, simultan, „coborând ca printr-un filtru“,
ideile se rãspândesc „în jos“ ºi „îºi schimbã caracterul“. Ideile care se impun ºi
care se bucurã de sprijin sunt decise, „prin discuþii purtate la alt nivel“ decât cel
al marii majoritãþi, de cei „preocupaþi mai mult de idei generale decât de pro-
bleme particulare ºi care, în consecinþã, le vãd pe ultimele cu precãdere în lumi-
na principiilor generale“22.

Cred cã Hayek, practic, procedeazã la o „dezvrãjire“ a procesului democratic
de dezbatere ºi decizie a majoritãþii, care oricum este limitat la o parte a întregu-
lui sistem juridic ºi politic. El pune în evidenþã caracterul gradual al schimbãrii
de acest tip ºi, mai ales, rolul covârºitor al „specialistului“ în abstracþii ºi gândire
speculativã în formarea unei „imagini coerente a lumii în care oamenii vor sã
trãiascã“ ºi a unei „percepþii generale asupra ordinii sociale dorite“. Fãrã o astfel
de concepþie generalã asupra tipului de societate dorit, democraþia nu ar putea
funcþiona pe termen lung. „Misiunea“ construirii unei astfel de concepþii ºi ima-
gini este asumatã de teoretician sau de „gânditorul abstract“ ºi nu de omul poli-
tic, „preocupat de problemele imediate ale zilei“, care nu are nici interesul ºi nici
timpul ºi nici pregãtirea necesare pentru a examina „diferitele pãrþi ale ordinii
complexe din societate“ ºi care preferã sã aleagã „unul dintre proiectele de or-
dine socialã care i se oferã ºi sã accepte în final o doctrinã politicã sau un an-
samblu de principii elaborate ºi prezentate de alþii“23.

Menirea teoreticianului ºi a filosofului politic este de a „servi cel mai bine
democraþia opunându-se voinþei majoritãþii“24, de a evita circularitatea ºi lipsa
de dinamicã a opiniei majoritare prin prezentarea unor perspective coerente ce
înglobeazã valori conflictuale, de a arãta posibilitãþile ºi consecinþele lor pentru
comunitate, de a avansa obiective politice de anvergurã pe care majoritatea nu
le-a gândit, pentru ca democraþia sã „poatã opta“. Aceastã perspectivã îl îndrep-
tãþeºte pe Hayek sã concluzioneze: „Dacã politica este arta posibilului, filosofia
politicã este arta de a face posibil din punct de vedere politic ceva ce pare im-
posibil“25. Consonant, el considerã cã filosoful poate spera în rolul sãu de „cã-
lãuzã“ a majoritãþii ºi în valoarea argumentului sãu asupra limitãrii exerciþiului
puterii majoritãþii.

Insistenþa teoreticianului asupra limitãrii democraþiei prin legi ºi reguli gene-
rale care sã circumscrie constrângerea la nivel individual are marele merit de a
întãri ideea cã în democraþie puterea trebuie controlatã sub aspectul coerciþiei. În
caz contrar, „direcþionând mai precis regulile“ ºi indicând scopurile, democraþia
lasã în seama politicienilor ºi funcþionarilor mijloacele de atingere a scopurilor,
„deschide uºa arbitrariului“, adicã unor puteri prea mari delegate unor adminis-
tratori, mecanism soldat, de regulã, cu un pericol iminent pentru libertatea indi-
vidualã. Dupã Hayek, doar teza „liberalului de modã veche“ — dupã care limi-

20 GABRIELA TÃNÃSESCU 10

————————
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25 Ibidem, p. 136.



tarea acþiunii coercitive a guvernului la sarcinile care pot fi îndeplinite prin mij-
loace democratice asigurã eficienþa democraþiei —, opusã celei a „democratului
dogmatic“, exprimã deschiderea onestã, „prietenoasã“, cãtre democraþie.
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