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Abstract. The study takes its title from Michael Polanyi’s Beyond Nihilism.
The author proposes to show that the reformulation of liberalism, which
Polanyi deemed necessary and which he began, must go further than
perhaps Polanyi anticipated and eventually beyond liberalism altogether.
Liberty and liberalism, taken as the doctrine that liberty is the chief political
good, transcend themselves, and if we try to stay there we shall find that
sooner or later we shall lose them.

„Dar nu am spus cã aceastã miºcare (pentru planificarea centralizatã a ºtiinþei)
aproape cã dispãruse de-acum? Nu sprijineau de-acum ºi partidele socialiste din
toatã Europa ideea utilitãþii pieþei? Nu auzim cererea deschisã pentru libertatea ºi
independenþa demersului ºtiinþific chiar în unele centre importante din Uniunea
Sovieticã? De ce sã redeschidem discuþia tocmai când pare sã-ºi piardã rostul?
Rãspunsul meu este acela cã nu poþi baza înþelepciunea socialã pe deziluzia poli-
ticã. O dispoziþie mai sobrã a vieþii publice de astãzi ar putea fi consolidatã numai
dacã aceasta este folositã ca o oportunitate pentru stabilirea principiilor societãþii
libere pe temeiuri mai solide.“

POLANYI, Knowing and Being, p. 69

Dincolo de nihilism, tot mai departe

Acest studiu preia titlul de la lucrarea lui Michael Polanyi intitulatã „Beyond
Nihilism“. Tot aºa cum el argumenteazã cã libertatea a fost primejduitã de nihi-
lismul implicit în „logica suspendatã“ a liberalismului anglo-american, îmi
propun sã arãt cã reformularea liberalismului pe care Polanyi o considera necesarã
ºi pe care o începuse, trebuie sã meargã mai departe, probabil chiar mai departe
decât anticipase Polanyi ºi, în ultimã instanþã, cu totul dincolo de liberalism.
Libertatea ºi liberalismul, considerate ca doctrinã în care libertatea este bunul
politic principal, se transcend pe sine, ºi dacã încercãm sã ne menþinem perspec-
tivele curente vom descoperi cã, mai devreme sau mai târziu, le vom pierde.
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Dupã cum voi argumenta în continuare, Polanyi, reformulând libertatea ºi
liberalismul într-o direcþie nouã, mai „pozitivã“ ºi mai de încredere, a ajuns la
un liberalism conservator sau la un conservatorism liberal distinct ºi numai în
baza unei asemenea înþelegeri poate fi asiguratã libertatea.

Cât despre poziþia politicã a lui Polanyi, în Anglia el a sprijinit Partidul Libe-
ral. Totuºi, în 1940, când a vorbit ca reprezentant al acestui partid, împreunã cu
membri ai partidelor Conservator ºi Laburist, despre „Concepþia liberalã asupra
libertãþii“ la o conferinþã a Miºcãrii Creºtine Studenþeºti, el a spus cã este preo-
cupat numai de critica socialismului ºi a planificãrii centralizate, pentru cã:

„Conservator înseamnã: tradiþionalist, empiric, împotriva unui program cu-
prinzãtor. Nu mã voi certa cu aceastã filosofie, deoarece aceasta este, în orice
caz, sumarã ºi pentru cã, oricum, tradiþia englezeascã este liberalã.“2

Mai târziu el a argumentat în mai multe rânduri cã radicalismul lui Tom Paine
trebuie temperat prin conservatorismul lui Edmund Burke, dar voi suþine cã po-
ziþia sa nu este alta decât aceea a lui Burke ºi cã nu are nimic de-a face cu aceea
a lui Paine.

Odatã cu eseurile lui Polanyi voi examina ºi scrierile politice ale prietenului
sãu, F. A. Hayek, cel mai influent reprezentant al liberalismului clasic în secolul
XX, ale cãrui lucrãri au inspirat respingerea de cãtre Lady Thatcher a dirijis-
mului ºi a corporatismului, precum ºi programul sãu de privatizare, care a fost
imitat în multe alte þãri ºi acum pare sã fi fost îmbrãþiºat în Anglia ºi de „New
Labour“. Deºi el a refuzat denumirea de „conservator“, preferând „Old Whig“
(The Constitution of Liberty, „Postscript: Why I am not a Conservative“), lucrã-
rile lui Hayek, voi argumenta, manifestã de asemenea, deºi nu în aceeaºi mãsurã
ca ºi cele ale lui Polanyi, o tranziþie similarã spre o poziþie mai conservatoare.

Dar de ce aº întreprinde un asemenea studiu, exceptând interesul pur istoric?
În primul rând, deoarece acest studiu nu este „pur ºi simplu istoric“. Istoria,

aºa cum ne învãþau atât Polanyi, cât ºi R. G. Collingwood, este aprofundare ºi
regândire ºi, astfel, un efort de evaluare sau de criticã a subiectului sãu de studiu.
Aceasta deoarece consider cã Polanyi ºi Hayek aveau dreptate în demersul lor
orientat cãtre un liberalism mai „pozitiv“ ºi mai conservator, astfel cã am studiat
gândirea lor politicã ºi îmi voi prezenta propriile concluzii. ªi, odatã cu acestea,
mã voi referi ºi la alþi autori, fie ca reprezentanþi ai unor idei respinse de aceºtia,
fie datoritã concluziilor la care aceºti alþi autori au ajuns prin tratarea aprofun-
datã a unor subiecte pe care ei doar le-au atins.

ªi, în al doilea rând, pentru cã, dupã cum sugereazã ºi citatul din Polanyi din
deschidere, simpla stare de deziluzie raportat la miºcãrile ºi politicile neliberale
nu este suficientã. Politicile socialiste, spre exemplu, eºueazã întotdeauna, dar
puþini socialiºti au învãþat din eºecurile lor: în loc sã înveþe ceva ei vor mai mult
din molima dirijistã pentru a o vindeca, cer ºi mai multã planificare pentru a co-
recta erorile planurilor anterioare. Cãci aspiraþiile care îi animã rãmân aceleaºi:
ei sunt în rãzboi cu lumea ºi nu se pot adapta acesteia. Eu, unul, bãnuiesc cã doar
eºecul electoral al socialismului a fost acela care a motivat crearea „New Labour“
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ºi nu recunoaºterea falimentului sãu intelectual ºi moral. Avem nevoie sã ajun-
gem pânã la rãdãcinile politicii ºi politicilor ºi sã examinãm prezumþiile funda-
mentale ºi presupoziþiile care le controleazã. Acesta este scopul meu, mai de-
grabã decât detaliile practice ale politicii. De aici ºi alura filosoficã, mai degrabã
decât una strict politicã, a studiului.

În special la sfârºitul secolului al XX-lea, este foarte potrivit sã studiem lec-
þiile acestui secol. Pentru Europa, dar ºi pentru lumea europeanã colonialistã,
secolul al XIX-lea a reprezentat o erã a liberalismului. Chiar dacã aceastã erã nu
a fost întotdeauna caracterizatã de un liberalism triumfãtor, a fost martorã la rãs-
pândirea ideilor ºi aspiraþiilor liberale, precum ºi la realizarea lor, într-o mãsurã
mai mare sau mai micã în diferite zone ale continentului ºi în lume. Dar secolul
al XX-lea a adus dezamãgirea ºi nu împlinirea acestor speranþe. Dezastrele
Primului Rãzboi Mondial ºi Marea Crizã au influenþat multe minþi în direcþia
cãutãrii unor rãspunsuri colectiviste la problemele vremii: spre socialism ºi
economie planificatã într-o formã sau alta ºi spre dictaturã, fie aceea a Partidului,
fie aceea a Liderului. Izbãvirea Europei de Vest în 1945 a fost realizatã cu preþul
subjugãrii Europei Centrale ºi de Est de cãtre Imperiul Sovietic. Numai spre
ultimii sãi ani, din 1989, secolul al XX-lea a început sã parã cã îndeplineºte spe-
ranþele cu care a fost investit. Deºi prãbuºirea imperiului sovietic a dezlãnþuit, în
fosta Iugoslavie ºi în Georgia, tensiuni intercomunitãþi pe care mâna grea a stã-
pânirii comuniste le suprimase ºi deºi a expus în mod dureros masiva ineficienþã
economicã a economiilor centralizate, Europa nu mai este divizatã între douã
tabere înarmate ºi, nici un regim, cu excepþia, poate, a regimului lui Miloºevici
din Serbia, nu s-a mai menþinut prin teroare ºi prin forþã împotriva propriului
popor. În afara Europei au existat victorii notabile pentru liberali. Politica consti-
tuþionalã s-a rãspândit aproape în toatã America Latinã. China, deºi îºi striveºte
orice disidenþã internã, se deschide din ce în ce mai mult cãtre comerþ ºi eco-
nomia de piaþã, se întoarce la politica sa tradiþionalã de menþinere a „Regatului
de Mijloc“, deºi cu unele ambiþii ce se întind dincolo de coastele sale, ºi
considerã comunismul ceva necesar doar pentru a menþine gerontocraþia actualã
la putere. Numai printre membri din partidele la putere în Coreea de Nord ºi în
Cuba ºi printre kmerii roºii care mai sunt activi în Cambodgia, precum ºi printre
susþinãtorii „Cãii strãlucitoare“ din Peru mai sunt oameni care chiar cred în
comunism. Mai multe state africane au experimentat de asemenea lipsa de satis-
facþie în ceea ce îi priveºte pe preºedinþii aleºi pe viaþã sau regimurile partidului
unic, între care unele au fost în mod paºnic ºi constituþional înlocuite pe un con-
tinent care a fost condus în cea mai mare parte, de la sfârºitul erei coloniale, prin
despotism temperat numai de loviturile de stat ºi de corupþie.

Totuºi, viaþa în aceastã lume nu este niciodatã lipsitã de probleme, iar miºcã-
rile ideatice ºi spirituale, deºi pot pãrea moarte ºi îngropate, se pot dovedi doar
amorþite ºi gata sã revinã dacã, aºa cum sugereazã Polanyi în pasajul citat mai
sus, climatul intelectual este doar unul de dezamãgire în ceea ce priveºte colecti-
vismul ºi nu unul caracterizat de încrederea profundã în instituþiile libere. Mai
mult, se poate sã fi fost ceva în neregulã cu liberalismul pânã la urmã, ceva cu
care secolul al XX-lea a trebuit sã se lupte cu un preþ greu de plãtit ºi care s-ar
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putea întoarce asupra noastrã din nou, ca o plagã. În consecinþã este foarte ni-
merit sã îi studiem pe aceia care, ca Polanyi ºi Hayek, s-au strãduit sã reafirme
principiile liberalismului atunci când colectivismul era dominant, atât din punct
de vedere intelectual, cât ºi din punct de vedere politic.

Ca ºi alte curente de gândire, liberalismul a inclus tendinþe numeroase ºi
uneori diferite, care se contopesc în variate poziþionãri. Ne vom preocupa mai
întâi de „liberalismul clasic“, prin care înþeleg aderenþa la urmãtoarele principii:

Acela conform cãruia, potrivit cuvintelor Lordului Acton, libertatea „nu este
un mijloc cãtre un scop politic mai înalt“, ci „este, în sine, cel mai înalt scop
politic“.3

Cã aceastã libertate este, aºa cum spunea J. S. Mill, libertatea de a-þi trãi viaþa
în propriul fel, fãrã interferenþe din partea persoanelor private sau a instituþiilor
publice.

Cã aceastã libertate reclamã ca fiecare persoanã ºi fiecare grup sã respecte ºi
nu sã încalce libertatea egalã a altor indivizi ºi grupuri.

Cã, pentru a impune ºi pentru a apãra acest respect mutual ºi acest tip de reþi-
nere mutualã, este necesarã o autoritate publicã (statul), dar puterea sa trebuie
limitatã, în întregime sau în cea mai mare parte, la aceastã sarcinã ºi cã statul
trebuie aºadar sã acþioneze prin legi generale , cunoscute în mod public.

Cam acestea sunt lucrurile care se înþeleg în general în Anglia prin „libe-
ralism“.

Dar chiar ºi în secolul al XIX-lea existau ºi alte elemente ale liberalismului
chiar ºi în interpretãrile rivale ale acestuia. Sugerez cã adesea acestea erau
consecinþele situaþiilor diferite în care se gãseau liberalii. În Anglia, liberalismul
era în mare o miºcare care cãuta sã clãdeascã ºi sã extindã instituþiile, drepturile
ºi principiile existente, precum organismele legislative reprezentative ºi alese,
domnia legii ºi comerþul liber. Ca urmare, tendinþele mai conservatoare din ca-
drul liberalismului au predominat asupra celor mai radicale. Aceste elemente
mai radicale se gãsesc totuºi la Bentham, care a preluat din ideile gânditorilor
continentali, cum ar fi Condorcet, Helvétius ºi Beccaria. Aceste idei includ un
individualism agresiv, respingerea tradiþiei ºi a obiceiurilor ca atare, neliniºtea
schimbãrii ºi a reformãrii ºi atitudinea ambiguã în ceea ce priveºte folosirea
puterii statului: pe de o parte, o opoziþie instinctivã faþã de puterea statalã ºi
totuºi, pe de altã parte, voinþa de a o folosi pentru a promova o stare de lucruri
mai apropiatã de aceea doritã. De aceea, pentru Bentham, orice lege este un rãu,
în calitatea sa de încãlcare a libertãþii4, dar acest lucru nu conteazã atâta vreme
cât îi face pe oameni fericiþi. Bentham, adoptând psihologia senzaþionaliºtilor
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francezi, privea oamenii ca pe niºte centre ale plãcerii sau ale durerii ºi astfel,
extrem de uºor de manipulat prin momeli ºi pedepse, nu numai pentru a-i feri sã
se rãneascã unii pe alþii, ci ºi pentru a realiza o stare a lucrurilor în care s-ar ob-
þine o înclinare a balanþei în favoarea plãcerii ºi în detrimentul durerii. Voegelin
citeazã paragraful de deschidere de la textul Memoire, aprobat de Bentham, în
traducerea francezã a Panopticon-ului:

„Dacã cineva ar putea gãsi o metodã sã stãpâneascã orice s-ar putea întâmpla
unui numãr de oameni oarecare, sã aranjeze totul în jur astfel încât sã producã
asupra lor exact impresia pe care vrea sã o producã, sã se asigure de acþiunile lor,
de conexiunile lor ºi de toate împrejurãrile vieþii lor, astfel încât sã nu-i scape
nimic ºi nimic sã nu se opunã efectului dorit, nu existã nicio îndoialã cã o me-
todã de acest fel ar fi deosebit de puternicã ºi un instrument foarte util pe care
guvernele l-ar aplica unor obiective de cea mai mare importanþã.“5

În Panopticon, chiar Bentham rãspunde obiecþiilor care ar putea fi aduse la
propunerea sa „ºcoala-inspecþie“:

„Dacã spiritul ºi energia liberalã a cetãþeanului liber nu pot fi schimbate pe
disciplina mecanicã a soldatului sau pe austeritatea cãlugãrului? — ºi dacã re-
zultatul acestei meºteºugite nãscociri nu ar fi construirea unui set de maºini sub
aparenþa oamenilor?“

Rãspunsul lui Bentham este urmãtorul:
„Ar putea fi fericirea mai degrabã sporitã sau diminuatã prin aceastã

disciplinã? — Numiþi-i soldaþi, numiþi-i cãlugãri, numiþi-i maºini: fie orice, dar
de sunt fericiþi, nu-mi pasã.“6

Dorinþa de a face lucruri oamenilor ºi pentru oameni este mai intensã decât
credinþa în a le îngãdui sã-ºi conducã vieþile în mod liber.

Dar acest prim motiv, rezultatul substuirii de cãtre Bentham a noþiunii mate-
riale de plãcere, cu cea formalã de fericire, a cãrei precizare trebuie îngãduitã
atât indivizilor înºiºi, cât ºi grupurilor însele, nu este singurul. Mai existã cel
puþin alte douã motive care pot fi identificate la Bentham ºi la alþii, în special la
Rousseau. Cel de-al doilea este oscilarea intelectualului „alienat“, desprins de
tradiþie ºi strãin în mediul sãu, între extinderea acestei „alienãri“ la toþi oamenii,
într-un rãzboi împotriva tradiþiei, autoritãþii ºi a tuturor puterilor externe care îi
limiteazã sinele „autentic“, ºi tânjirea dupã eliberarea din aceastã stare, prin
apartenenþa la o nouã, „autenticã“ ºi totalã comunitate. Chiar Rousseau con-
damna societatea francezã existentã în timpul sãu ºi, prin implicarea întregii
societãþi, a gãsit în afarã de aceasta o imagine a libertãþii în Sparta anticã, în
Polonia revigoratã dar îndepãrtatã ºi în voinþa generalã din contractul social.
Heidegger, în faza sa existenþialistã, a respins „decãderea“ indivizilor contempo-
rani în „flecãreala leneºã“ a lui das Mann, tânjind dupã o „comunitate hotãrâtã“,
pe care, pentru o vreme, a crezut cã o gãseºte în regimul nazist ºi pe care nu a
repudiat-o în mod serios niciodatã. Sartre de asemenea, deºi a argumentat în
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Fiinþa ºi neantul cã suntem condamnaþi la „privirea care obiectiveazã“ a
Celuilalt, la „credinþa greºitã“ cã ne este îngãduit sã fim definiþi de rolurile
noastre sociale ºi la imposibilitatea de a atinge coincidenþa dintre fiinþã ºi
„neant“ sau libertatea radicalã pe care o cãutãm, cu toate acestea a cãutat sã
scape de lipsa de semnificaþie ºi de inutilitatea Partidului Comunist ºi a încercat
sã restabileascã marxismul pe baze existenþialiste. Individualismul radical ºi
asocial, una dintre formele de liberalism, trece în altceva, aºa cum prezice ºi dia-
lectica hegelianã, ºi anume în comunalism totalitar. Polanyi a observat cã
marxismul demasca statutul „burghez“ al intelectualului alienat ºi apoi îi oferea
ºansa sã îºi menþinã poziþia antiburghezã ºi sã îºi recâºtige orientarea ideologicã
a semnificaþiilor muncind în slujba proletariatului ca supus al Partidului.7 ªi
Aurel Kolnai în The War against the West a arãtat cât de mulþi profesori germani,
împreunã cu Heidegger, au cãzut pradã tentaþiei de a se pierde înVolksgemeinschaft,
atât înainte de 1933, cât ºi dupã aceea.

Cel de-al treilea motiv este similar cu primul. Se regãseºte, de asemenea, atât
la Bentham, cât ºi la Rousseau. Este tentaþia fatalã de a „forþa oamenii sã fie
liberi“. Dupã cum vom vedea, Sir Isaiah Berlin a considerat cã aceasta este ten-
taþia principalã caracteristicã pentru ceea ce el a numit doctrinele „libertãþii
pozitive“, în care libertatea se regãseºte în existenþa guvernatã de un set specific
de instituþii sau de un model de viaþã. Dar liberalismul clasic, cu doctrina sa a
„libertãþii negative“ (libertate faþã de interferenþã sau coerciþie), poate fi de
asemenea afectat de aceasta ºi poate sucomba. Spre exemplu, chiar J. S. Mill, în
On Liberty, a admis cã liberalismul se aplicã doar „fiinþelor umane ajunse la
maturitatea facultãþilor lor“, pe când o cu totul altã politicã este necesarã „stã-
rilor înapoiate ale societãþii ºi în care rasa poate fi consideratã fãrã vârstã ºi unde
dificultãþile timpurii din calea îmbunãtãþirii spontane sunt atât de mari încât... un
conducãtor însufleþit de spiritul progresului are o certã utilitate folosind orice
poate garanta un efect, care altfel poate ar fi de neatins... Despotismul este un
mod legitim de guvernare potrivit pentru barbari, atunci când scopul este progre-
sul lor, iar mijloacele justificate de atingerea efectivã a acestui þel.“8

Consider cã reala contribuþie a acestui pasaj a fost adesea trecutã cu vederea.
Mill nu vrea sã spunã cã despotismul asupra „barbarilor“ este justificat faute de
mieux, aºa cum a fost în mod obiºnuit înþeles: adicã un despotism ca o conducere
fermã, care menþine ordinea în societate ºi controleazã strãzile, dar care altfel
lasã populaþia sã îºi vadã de viaþa ei ºi întãreºte legile cutumiare ca un condu-
cãtor tradiþionalist, sau cum ar proceda ca un guvern francez sau britanic colo-
nial cu „nativii“. Nu, Mill vrea sã spunã mai mult decât atât. El are în minte un
regim dinamic, „însufleþit de spiritul progresului“, a cãrui justificare în
exercitarea despotismului este numai þelul progresului populaþiei. Cât timp
acesta-i este þelul, este îndreptãþit a utiliza „orice expediente“. Ce ºi-ar putea dori
mai mult un partid comunist aflat la putere? În definitiv, Dictatura Proletaria-
tului, a Partidului ºi a Liderului sãu în numele proletariatului, este menitã în cele
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din urmã sã desfiinþeze statul, oprimarea claselor sociale ºi exploatarea ºi, în
final, sã depãºeascã „alienarea“ atunci când „producþia de bunuri de consum“ ºi
deci proprietatea privatã ºi diviziunea muncii vor fi fost abolite. Aceasta ar
constitui într-adevãr o eliberare.

Ambele motive sunt reunite în dorinþa de a folosi puterea statului pentru a
emancipa individul de lanþurile obiceiurilor, ale tradiþiei, ale altor grupuri ºi
asociaþii, cum ar fi familia, biserica, bresla, „starea socialã“, clasa socialã, comu-
nitatea localã ºi opinia publicã informalã. De aici procesul dual care se desfãºura
în secolul al XIX-lea, presupunând eliberarea individului atât de legãturile moº-
tenite, cât ºi de amploarea luatã de cãtre suveranul modern — statul raþionalizat,
birocratic ºi omnicompetent. Acestea nu erau neapãrat niºte tendinþe conflictua-
le, ci cele douã faþete ale aceluiaºi proces.9
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unii gânditori cum ar fi Oszkár Jászi, Aurel Kolnai, Karl Mannheim ºi Michael Polanyi par mai conservatori
atunci când scriu pentru un public austriac, german, britanic sau american ºi mai radicali când scriu pentru
cititorii unguri, a sugerat cã explicaþia constã în diferenþele dintre contextele politice. Prima categorie dintre
publicurile menþionate este familiarizat cu instituþiile liberale ºi moderne, pe când cea de-a doua categorie de
public abia urmeazã sã se familiarizeze cu acestea. Acest fapt ilustreazã ceea ce am sugerat despre contextul
liberalismului. Ne putem foarte bine aºtepta ca liberalii unguri de la începutul secolului al XX-lea sã fi vãzut
Ungaria ca pe o naþiune „înapoiatã“, aflatã înt-o nevoie urgentã de reforme sociale, politice ºi economice ºi
modernizare, pentru a deveni mai asemãnãtoare cu statele din Europa de Vest. Asemenea reforme vor fi trebuit
introduse „de sus“ de cãtre o elitã intelectualã ºi politicã ºi, probabil, chiar ar fi trebuit impuse de elitã. Într-o
mare mãsurã, putem presupune cã s-ar fi vãzut ei înºiºi în postura unor liberali nevoiþi sã îºi forþeze în mod
justificat compatrioþii sã fie liberi. Ca urmare, liberalismul lor ar fi putut foarte uºor sã ia o formã radicalã,
constructivã ºi, pe undeva, colectivistã.

Eu unul nu sunt în poziþia potrivitã pentru a testa aceastã ipotezã în relaþie cu lucrãrile mai timpurii ale lui
Jászi, Kolnai ºi Mannheim (Pentru detalii privind cariera ºi gândirea lor timpurie se poate consulta L. Congdon,
Exile and Social Thought. Despre Jászi, vezi tot L. Congdon, „The Moralist as Social Thinker“ în Historians
in Politics editatã de W. Laquer ºi G. L. Mosse ºi Liberty and Socialism, editatã de J. M. Bák.). Mai mult, în
cazul lui Michael Polanyi, existã prea puþine informaþii despre aceastã gândire socialã ºi politicã timpurie.
Înainte de vizita sa în URSS în 1935 el publicase doar douã articole politice, „A békeszerzköhötz“ („Cãtre ctitorii
pãcii“, 1917) ºi „Uj szkepticizmus“ („Noul scepticism“, 1919). (Ambele au fost retipãrite în Polanyiana, vol. 1,
nr. 1, toamna, 1991. Traducerile în limba englezã se gãsesc în Society, Economics and Philosophy: Selected
Articles.) ªi existã puþine lucruri relevante prin lucrãrile sale nepublicate între 1919 ºi 1935. Aº susþine, dacã
aº fi în poziþia sã fac acest lucru, cã dacã aceasta este diferenþa despre care vorbea Tamás aceasta þine mai
degrabã de timp, decât de loc. Adicã, dupã 1917, evenimentele au urmat un curs care a adus o schimbare de
atitudine de la un liberalism radical la unul conservator, ca reacþie împotriva revoluþiei ºi a regimurilor colecti-
viste stabilite între 1917 ºi 1939. Am gãsit douã pasaje relevante în acest sens în opera publicatã a lui Polanyi,
dintre care primul sprijinã teza lui Tamás, în timp ce al doilea, împreunã cu citatul din Hayek, o sprijinã pe a mea:

„[Societatea Sociologicã, fondatã de Jászi, ºi revista sa, Huszadik Szászad/Secolul XX] au iniþiat în mod
deschis prima redutã de criticã socialã hotãrâtã din Ungaria. În lupta grea împotriva presiunilor combinate ale
unei aristocraþii extrem de apãsãtoare, a unui cler îngust la minte, a unei mici nobilimi înrãdãcinate în birourile
guvernamentale ºi a unei clase oarbe ºi conformiste a oamenilor de afaceri, aceastã miºcare stabilitã în primele
douã decade ale secolului este o primã treaptã în calea realizãrii idealurilor democratice în Ungaria“ („Oscar
Jászi and Hungarian Liberalism“, Science and Freedom, 1, 1957, p. 7).

„Pe când eram un bãieþandru ºi mã pregãteam sã devin un om de ºtiinþã obiºnuiam sã pun mare preþ pe
marile speranþe pentru o lume nouã, organizatã de ºtiinþã. La acea vreme, cam cu patruzeci de ani în urmã,
trãiam în Budapesta. Eram un mare cititor al romanelor lui Wells. Le devoram aproape imediat ce ieºeau de
sub tipar în Anglia. Aceste lecturi mã fãceau neliniºtit în faþa conducerii de stat tradiþionale ºi hotãrât sã îl
urmez pe domnul Wells în a înlãtura tot ce þine de aceastã lume caraghioasã, înlocuind-o cu o lume nouã con-
dusã dupã reguli ºtiinþifice. Cu toate acestea, douã mari rãzboaie ºi mai multe revoluþii m-au învãþat sã privesc
tot ceea ce þine de oameni într-o luminã diferitã. Îi rãmân încã recunoscãtor domnului Wells pentru inspiraþia
curajoasã pe care mi-a insuflat-o ºi îi împãrtãºesc entuziasmul pentru o reformã radicalã... dar nu mai cred...
cã problemele majore ale lumii noastre pot fi rezolvate aplicând metodele ºtiinþei“. („Can Science Bring
Peace?“, The Listener 35 (902), 25 aprilie 1946, p. 531.)



Acest proces a început în secolul al XVIII-lea ºi a fost mai accentuat acolo
unde existau îmbinãri de diverse obiceiuri, legi, ansambluri, stãri sociale ºi
privilegii locale ºi regionale. Conducãtori ºi regimuri „luminate“, inclusiv cel al
lui Louis al XVI-lea, erau adesea frustraþi de existenþa organelor reprezentative
din provinciile lor atunci când încercau sã introducã niºte coduri de legi ºi
sisteme de taxe, naþionale ºi imperiale, uniforme. Miniºtrii lui Louis al XVI-lea,
încercând sã impunã maxima „un rege, o lege“, au recurs la folosirea lits de
justice (apariþii ale regelui în parlamente care datoritã prezenþei regelui nu aveau
de ales ºi trebuiau sã ratifice legislaþia propusã de acesta) ºi lettres de cachet
(ordine de arest emise exclusiv în baza autoritãþii prerogativei regale), ceea ce
conducea la abuzul prerogativei regale ºi o fãcea „despoticã“. În Austria, unde
Maria Theresa ºi-a trimis ministrul, pe Haugwitz, sã convingã ansamblurile
provinciale sã înlãture scutirile de la taxe ale nobililor ºi clerului ºi sã introducã
o nouã taxã decenalã, ºi a folosit acest jure regio numai în Carinthia, Joseph al
II-lea le-a ocolit numai spre eºecul politicilor sale. Aceasta manifesta contradic-
þia din politicile „luminate“: pe de o parte, era intenþia de a introduce legi ºi taxe
raþionale ºi uniforme ºi mai multe drepturi individuale, în special în ceea ce
priveºte libertatea religioasã, de expresie ºi publicare; totuºi, pe de altã parte,
exista dispoziþia de a folosi mijloace „despotice“ sau arbitrare pentru a le imple-
menta, în loc sã se câºtige consens ºi cooperarea instituþiilor tradiþionale. Sub in-
fluenþa „iluminismului“, liberalismul a luat o turnurã mai radicalã ºi mai
inovatoare, aºa cum s-a întâmplat ºi înAnglia dupã 1832, iar fenomenul ar fi fost
ºi mai accentuat dacã unele persoane ºi grupuri mai conservatoare nu l-ar fi
înfrânat. În consecinþã, în cadrul sãu au apãrut miºcãri radicale care respingeau
în totalitate status quo-ul ºi doreau sã elibereze oamenii din lanþurile oricãrei tra-
diþii, obiceiuri ºi religie, miºcãri care, în Franþa anului 1789, au depãºit amploa-
rea reformei în amplitudine ºi funcþiuni ale vechiului regim, transformând-o în
revoluþie. ªi în alte pãrþi, liberalismul continental încerca, nu doar sã legifereze
înlãturarea constrângerilor existente asupra libertãþii, ci ºi sã promoveze prin
legislaþie modul sãu de viaþã favorit. Spre exemplu, în educaþie se dorea nu
numai sã se ofere alternative la ºcolile bisericeºti, ci ºi sã le desfiinþeze,
instituind un sistem educativ secular, antireligios. Tot astfel, în plus sau în loc de
abolirea politicilor ºi legislaþiei economice intervenþioniste, uneori liberalismul
le-a continuat ºi le-a extins pentru a introduce „de sus“ niºte reforme economice
ºi industriale care în Anglia au apãrut spontan ºi „de jos în sus“. (Unii observã
politici asemãnãtoare cu acestea în Africa postcolonialã.)

Existã douã interpretãri ale acestui proces dual. Una dintre acestea este sã
precizãm cã ceea ce conta pentru filosofi ºi pentru ceilalþi intelectuali iluminiºti
ºi pentru cei care acþionau în baza ideilor lor erau reformele ºi nu modul de im-
plementare a acestora. Desigur, adesea, acesta a fost cazul. Cealaltã, dupã mine
mai profundã, este sã vedem ambele procese ca pe unul singur, menit sã elibe-
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(continuare) „Aceste viziuni raþionaliste [„scientismul“ ºi „constructivismul“] pe care le examinez de acum de
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generaþia mea, ne-am format perspectiva proprie în prima parte a secolului. La acea vreme pãreau evidente ºi
a le urma pãrea modalitatea de a scãpa de superstiþiile periculoase de tot soiul“ (Hayek, Fatal Conceit, p. 53).



reze individul în mod esenþial independent ºi de sine stãtãtor de constrângerile
autoritãþilor, asociaþiilor ºi instituþiilor moºtenite, pentru a-ºi regãsi libertatea
într-un stat nou, impersonal ºi raþional cãruia-i transferase toatã autoritatea ºi pu-
terea sa. Pe de altã parte, indivizii dezrãdãcinaþi din legãturile fidelitãþilor tradi-
þionale pot sã se bucure de participare ºi comunitate doar în organizaþiile noului
stat, care adesea crea naþiuni (în special Germania ºi Italia) pe care îºi propunea
sã le reprezinte ºi, pe de alta, sã îi lege mai aproape de el. Astfel, noul stat dorea
sã realizeze cât mai multe pentru oameni, sã le lãrgeascã sfera drepturilor ºi sã
le ofere scheme ale bunãstãrii. Din aceastã interpretare reiese cã regimurile tota-
litare ale secolului al XX-lea nu reprezentau atât îndepãrtarea, cât consumarea
liberalismului secolului al XIX-lea, sau, cel puþin, a unei forme semnificative a
acestuia.10

Autotranscendenþa libertãþii ºi liberalismului

În fine, înainte de a expune argumentul, aº vrea sã descriu mai detaliat prin-
cipala lui linie de argumentaþiei. Susþin cã libertatea, ca orice altceva în viaþa
omului, este autotranscendentã. Un exemplu familiar pentru autotranscendenþã
este paradoxul fericirii: pentru a atinge fericirea, trebuie sã te dãruieºti ºi sã speri
cã vei obþine ºi fericirea odatã cu aceastã dãruire, ca pe un produs secundar. Voi
argumenta cã libertatea, nu poate fi apãratã în mod coerent sau nu ne putem
bucura de ea în siguranþã, în ºi pentru sine, ci numai ca o condiþie pentru ºi ca
produs secundar al unui ceva mult mai important. Îmi propun sã arãt cã la Hayek
ºi mai ales la Polanyi vedem conºtientizarea acestui aspect, la mai multe nive-
luri. Bineînþeles, aceastã idee nu era deloc nouã pentru liberalism. Chiar în de-
claraþia Lordului Acton (cel mai mare dintre liberali în opinia lui Hayek), folo-
sitã mai sus pentru a defini liberalismul, descoperim cã el continuã astfel: „Nu
este cerutã [libertatea] pentru o bunã administrare publicã, ci pentru a putea
urmãri marile obiective ale societãþii civile, în siguranþã, ºi pentru viaþa privatã“.
Ba chiar mai mult:

„Prin libertate înþeleg asigurarea cã fiecare om va fi protejat în a acþiona aºa
cum considerã de datoria lui împotriva influenþei autoritãþii ºi a majoritãþilor, a
obiceiurilor ºi a opiniilor. Statul este competent sã repartizeze îndatoriri ºi sã tra-
seze o demarcaþie între bine ºi rãu în sfera sa imediatã. Dincolo de limitele lucru-
rilor necesare pentru bunãstarea sa, poate da doar un ajutor indirect pentru [indi-
vizi sã ducã] lupta vieþii promovând influenþele care sã prevaleze asupra tenta-
þiilor prin: religie, educaþie ºi redistribuirea averilor“.11

Astfel, libertatea lui Acton nu este, pânã la urmã, libertatea „negativã“ care
ne îngãduie sã facem ce vrem, ci libertatea „pozitivã“ necesarã sã ne îndeplinim
datoria. Aºa cã vom descoperi cã ºi Polanyi apãrã libertatea dedicãrii unor idea-
luri transcendente. Da, ambii trec drept liberali deoarece ambii considerã liber-
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Nisbet (la p. 189-190) citeazã cuvintele profetice ale lui Tocqueville din Democracy in America în legãturã cu
asocierea dintre o masã de indivizi disociaþi ºi deasupra lor a unui stat omnicompetent ºi omnipotent.

11 Op. cit., p. 55.



tatea cel mai înalt dintre bunurile politice, dar ambii fac observaþia cã aspectul
moral transcende aspectul politic. ªi odatã ce se admite acest lucru, trebuie sã se
admitã ºi cã, uneori în principiu, libertatea trebuie sã fie pusã între paranteze
atunci când un bine superior o cere. Spre exemplu, o respingere nenuanþatã a
cenzurii nu mai poate funcþiona ºi nici nu se mai poate accepta astãzi chiar orice
tip de „viaþã [personalã] experimentalã“.

Din ceea ce am spus deja este clar cã vãd Liberalismul ca pe o miºcare com-
plexã ºi continuã. Ca urmare, prima mea sarcinã ar fi sã enumãr principalele ver-
siuni de Liberalism ºi sã arãt cum varietãþile originale, moderate, clasice alunecã
înspre cele radicale care distrug libertatea, dacã nu se autotranscend într-o
direcþie conservatoare definitã. Pentru a ilustra aceste tendinþe, voi lua o poziþie
diferitã de cele ale lui Hayek ºi Polanyi ºi voi lua ca terminus ab quo al miºcãrii
pe care o identific în opera lor, doi compatrioþi austrieci ai lui Hayek, Ludwig
von Mises ºi Sir Karl Popper, care reprezintã acea suspendare fatalã a logicii pe
care Polanyi o gãsea în liberalismul anglo-american care descinde de la Locke
prin J. S. Mill. Pe de altã parte, mi-ar fi plãcut sã completez demersul cu un stu-
diu al conservatorismului creºtin din opera unui compatriot ungur al lui Polanyi,
Aurel Kolnai. Dar necunoaºterea limbilor germanã ºi maghiarã m-a împiedicat
sã citesc eseurile sale politice timpurii ºi mai pozitive, ºi a trebuit sã mã limitez
la un rezumat al temelor scrierilor lui mai târzii în spaniolã, francezã ºi englezã.
De asemenea, pentru a marca acel terminus ad quem al argumentului meu, voi
defini ºi exemplifica politica conservatoare printr-o continuitate a referinþelor la
lucrãrile lui Edmund Burke la care atât Hayek, cât ºi Polanyi se referã. Conser-
vatorismul presupune în special conservarea unui stil de viaþã tradiþional ºi nu a
status quo-ului oricare ar fi acesta. Conservarea socialismului este socialism, iar
a comunismului, comunism. A fost într-adevãr un semn de capitulare în faþa
ideologiei de stânga faptul cã au fost denumiþi „conservatori“ aceia din Rusia
care doreau sã menþinã ºi apoi sã restaureze regimul comunist. Atunci când a fost
rãsturnat ºi suprimat un mod de viaþã tradiþional, conservatorismul înseamnã
restauraþie. Dar viaþa nu stã în loc ºi nici nu se întoarce niciodatã în acelaºi loc.
Burke, pãrintele conservatorismului articulat, a observat cã „un stat lipsit de
unele mijloace ale schimbãrii este lipsit de mijloacele conservãrii“.12 Simpla
menþinere a unei poziþii nemiºcate se dovedeºte a fi autodistructivã în cele din
urmã. În mod special, pentru a conserva ordinea tradiþionalã a societãþii, trebuie
sã acomodãm la acest mod de viaþã secþiunile sociale în dezvoltare, sã li se ofere
o mizã legatã de acesta ºi în continuarea sa.

Acum este posibil ca pentru transformare ºi reformare, sau, mai degrabã,
pentru adaptare sã se împartã funcþiile între diferite partide sau grupuri. În acest
caz ele ar trebui sã þinã cont de relaþia dialecticã a fiecãruia cu celelalte. R. G.
Collingwood, referindu-se la funcþia „aristocraticã“ de testare a candidaþilor care
urmeazã a fi incluºi sau nu în clasa conducãtoare ºi la cea „democraticã“ de a
propune astfel de candidaþi, remarca faptul cã, în pofida celor spuse de J.S. Mill,
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Liberalii s-au dovedit a fi „partidul stupid“ pentru cã au uitat de necesitatea
existenþei primei funcþii.13 Orice conservatorism viabil în lumea europeanã
trebuie sã încorporeze în sine un anumit liberalism. Invers, orice liberalism
viabil trebuie sã recunoascã dependenþa sa de un conservatorism viabil.

Argumentul urmeazã trei pãrþi concentrându-se pe natura, valoarea ºi funda-
mentele libertãþii. Pentru a nuanþa principalele probleme, voi porni de la binecu-
noscutul eseu al lui Isaiah Berlin, „Two Concepts of Liberty“, în care el distinge
între sensul „negativ“, acela acceptat în mod obiºnuit de liberalism, ºi cel „pozi-
tiv“, care susþine cã în mod frecvent, elaborarea celui de pe urmã a periclitat ºi
chiar a suprimat libertãþile susþinute de aceia care favorizeazã sensul „negativ“.
Deºi aceastã distincþie este greºitã, Berlin ridicã aspecte importante legate de
maniera în care liberalismul se poate întoarce asupra lui însuºi. Voi încerca sã
clarific subiectele care constituie miza oricãrei discuþii despre libertate ºi sã spe-
cific mai precis principiile liberalismului clasic ºi sã le diferenþiez de alte poziþii
politice contemporane denumite „Liberale“ dar în mod manifest neliberale în
conþinut sau implicaþii.

Voi prelua aprecierea lui Hayek despre libertate ca ordine constituþionalã,
ca Rechstaat. Aceasta include o mare parte din adevãr dar încã nu este pe
de-a-ntregul adecvatã. Dificultãþile întâmpinate în încercarea de a defini liber-
tatea sugereazã cã tentativa în sine este greºitã ºi cã libertatea poate fi cunoscutã
numai în mod tacit, dintr-o experienþã trãitã a unei tradiþii a libertãþii. Aceasta a
fost atât concluzia lui Polanyi, cât ºi cea a lui Burke. Aºadar chiar în definiþia
libertãþii liberalismul se transcende ºi se bazeazã pe tradiþie.

În privinþa valorii libertãþii vom începe cu argumentele pozitive ale lui Mises,
care sunt ºi sceptice ºi utilitariste, ºi astfel fac obiectul expunerii lor ca autodis-
tructive din perspectiva lui Polanyi. Utilitarismul fie distruge ceea ce obiºnuia sã
justifice ca util, fie trebuie sã se transceadã recunoscând faptul cã utilitatea acti-
vitãþilor umane reprezintã un produs secundar în urmãrirea unor activitãþi de
dragul valorii lor inerente. Voi aborda apoi argumentele lui Popper, unde voi gãsi
elemente de continuitate ale acelui raþionalism, scientism ºi constructivism pe
care Hayek a ajuns sã le repudieze. Societatea deschisã a lui Popper, fundamen-
tatã pe „dualismul crititc“ popperian al faptelor ºi standardelor care le lasã pe
cele din urmã fãrã nici o raþionalitate ºi care admite propria sa iraþionalitate, nu
se poate acredita pe sine ºi libertatea sa cu orice valoare. Hayek oferã argumente
mai complexe ºi mai subtile pentru valoarea libertãþii. Utilitarismul sãu este unul
al instituþiilor ºi al unor întregi organisme legislative, ºi nu al simplelor acþiuni,
nici mãcar al tipurilor de acþiuni. Argumentul îl conduce sã înþeleagã cã practica
justiþiei, de care depinde libertatea, trebuie sã fie realizatã ca valoare în sine ºi
pentru sine ºi nu pentru beneficiile sale de pace, libertate ºi prosperitate. Totuºi,
el nu depãºeºte pe deplin limitãrile scepticismului ºi utilitarismului. Doar la
Polanyi gãsim o afirmaþie clarã a valorii autotranscendente a libertãþii ca perspec-
tivã necesarã pentru autodedicarea faþã de urmãrirea idealurilor transcendente ºi
nu pentru a face orice ar dori omul atâta timp cât nu îi deranjeazã pe ceilalþi.
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Apoi voi examina fundamentele sociale ºi politice ale libertãþii. Dacã liberalii
timpurii adesea le-au considerat sigure, Hayek ºi Polanyi însã nu au procedat
aºa. Voi examina modelele lor de societate liberã ºi voi vedea cã se bazeazã pe
„prescriere“, obicei ºi tradiþie. Cu Polanyi vom afla cã o societate liberã nu este
ºi una „deschisã“, impunând cetãþenilor sãi ºi libertãþi pozitive, nu doar obligaþii
negative. Mai mult, ea depinde de legãturile emoþionale la cel puþin douã
niveluri, de o capacitate de simpatie faþã de semenii noºtri care formeazã Marea
Societate ºi pe ataºamente particulare care þin laolaltã societãþile particulare.
Îi voi completa aici pe Hayek ºi Polanyi cu referiri la Max Scheler ºi R. G.
Collingwood. Cum am indicat deja, numai un liberalism conservator definit se
poate dovedi viabil aºa cum ar fi trebuit sã ne înveþe istoria secolului al XX-lea.
ªi se dovedeºte viabil numai dacã este susþinut cu pasiune ca o credinþã reli-
gioasã, sau ca o parte a unei credinþe religioase. Chiar perspectiva autotranscen-
dentã a lui Polanyi despre libertate nu poate conferi prin ea însãºi persoanei indi-
viduale acea valoare unicã pe care o presupune libertatea sa politicã. Trebuie sã
trecem dincolo de politicã, spre moralitate, ºi apoi dincolo de ordinea moralã,
cãtre cea metafizicã ºi teologicã, cãtre conservatorismul creºtin al lui Burke ºi
Kolnai.

Pe parcursul acestui studiu voi admite argumentele lui Hayek ºi Polanyi îm-
potriva colectivismului ºi totalitarismului (ca ºi pe acelea ale lui von Mises ºi
Popper) ºi mã voi concentra pe alternativele pe care ei le propun, pe argumentele
pe care le aduc pentru acestea ºi pe prezumþiile pe care se bazeazã.
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