
INTRODUCERE 

Opera filosofică, politică şi istorică a lui  Hume (1711-1776) 
ocupă un loc cu totul special în cadrul unei mişcări intelectuale care, la 
rândul ei, a fost una cu totul specială: iluminismul scoţian. Influenţa 
lucrărilor sale a depăşit graniţele  teoretice (deşi cu greu ne 
putem imagina vreo istorie a unei ştiinţe sociale anume, fără un capitol 
consistent dedicat contribuţiei lui Hume; iar în multe cazuri, cu greu ne 
putem imagina vreo cercetare dedicată unor probleme curente azi în 
aceste ştiinţe care să-şi permită să ignore poziţiile sale),  o 
amprentă bine definită chiar asupra politicii practice  cu 
Montesquieu, printre amicii şi corespondenţii căruia s-a numărat, şi cu 
John  Hume a fost unul dintre autorii care au influenţat în mod 
decisiv viziunea politică transpusă în formulările Constituţiei  

 ciuda acestei importanţe covârşitoare, receptarea  Hume 
în mediile (în sens larg) culturale româneşti, şi  în cele filosofice 
profesionale, a oscilat cel mai adesea între înregistrarea indiferentă 
şi ostilitatea  Se ştie despre Hume, de  că este cel care 
1-a trezit pe Kant din   lucru pe care, fără îndoială, 

 putea face dacă argumentele sale nu erau destul de  
ori cel  destul de zgomotoase, pentru a juca rolul de „ceas 
deşteptător" (dar această informaţie nu provine  din lucrările 
lui Hume, ci din mărturia marelui filosof german în „Critica raţiunii 
pure"). Dar, dincolo de aceasta, se mai ştiu prea puţine lucruri. 
Ignoranţa, însă, nu face imposibile  Cu titlu de ipoteză 
personală şi   aş spune că această manieră stranie de 
receptare este un reflex al sentimentului de superioritate  pe care 

   receptării sale în mediile politice autohtone, lucrurile stau 
mult mai  Vorbim despre o zonă în care cu greu poate fi identificată 
influenţa vreunui autor, oricare ar fi el (cu  desigur, a unora dintre 
politicienii care aspiră la acest statut, şi care  din  o influenţă 
considerabilă asupra lor  
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îl resimte o cultură  de fascinaţia marilor proiecte şi a 
rezolvărilor „definitive"  de  preocupărilor unor 
autori ce se mulţumesc a aborda probleme minore, preferând, în 
mod cu totul de neînţeles, apelul la bunul simţ intelectual şi la 

 stricte în locul celui la speculaţia înaltă şi la 
zburdălnicia neconstrânsă a  

Acest mod de receptare şi-a găsit expresia în puţinătatea 
traducerilor disponibile în limba română ale lucrărilor humeene 
importante. De fapt, în afara „Cercetării asupra intelectului 
omenesc", apărută în anii  într-o excelentă traducere realizată 
de Mircea Flonta,  Iliescu şi Constanţa Niţă, toate 
celelalte opere majore ale lui Hume (Tratat despre natura  
Cercetare asupra principiilor  Dialoguri asupra religiei 
naturale şi Istoria  sunt plasate pe o  listă de aşteptare. 

Prezenta selecţie din Eseurile politice ale lui Hume încearcă să 
facă un prim pas către umplerea acestui gol  Ea s-a născut 
ca urmare a iniţiativei demne de laudă a doi dintre   
de  ie din Bucureşti (Bogdan  şi Cristian Ducu), care 

 asumat sarcina dificilă a traducerii textelor şi au reuşit să o 
ducă la bun sfârşit într-o manieră onestă şi corectă. Trebuie spus 
că această  nu are  de a se adresa în primul rând 
specialiştilor în opera lui Hume.   critică şi completă a 
eseurilor reprezintă un proiect mult mai ambiţios, despre care nu 
putem decât să sperăm  vom vedea prinzând contur într-un viitor 
nu foarte îndepărtat. Rolul asumat al acestei apariţii este doar acela 
de a plasa în circuitul intelectual autohton câteva dintre cele mai 
importante şi mai incisive idei politice humeene. 

 Cazul receptării operei lui Hume nu este unul singular. Un exemplu 
paradigmatic pentru genul de atitudine pe care  permis să o 

 aici, cu o anume doză de răutate, este dat de  scrisă 
de Nae Ionescu la ediţia română a cărţii lui  Spencer,  
împotriva  (vezi, în ultima reeditare, Herbert Spencer, Individul 

  Bucureşti: Incitatus,  Ionescu nu doar că nu-şi 
dă osteneala de a  şi a evalua nepărtinitor poziţia lui Spencer; 
întreaga prefaţă este, în subtext, o pledoarie în favoarea ideii că pentru 
astfel de autori nici nu merită  dai osteneala, iar utilitatea traducerii 
lor este aceea de a avea ilustrări substanţiale pentru rubrica   
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Cititorul, chiar şi cel neavizat   subtilităţilor  iei 
politice şi a detaliilor istoriei britanice şi antice, dar interesat de 
investigarea problemelor societăţii  va descoperi în aceste texte 
o   Eseurile lui Hume îmbină fermitatea 
convingerii politice cu  filosofului care a ridicat  
scepticismului şi temperarea entuziasmelor pasionate de tot felul la 
rang de atitudine intelectuală  Accentele polemice  
uneori pline de o duritate pe cât de ironică, pe atât de elegantă, ne 
fac să realizăm cu tristeţe că trăim vremuri în care, prin  
pamfletul politic a renunţat la orice pretenţie de a constitui una dintre 
formele rafinamentului  Mai mult, observarea similarităţilor 
(uneori nostime) între genul de întrebări care frământau societatea 
britanică a mijlocului de secol al  şi cele care răscolesc 
societatea românească de azi este susceptibilă să ajute la  
naturii şi a mizei profunde a acestor interogaţii. 

In cele ce urmează, vom schiţa câteva dintre argumentele 
formulate de Hume,  în contextul relevanţei lor pentru 
dezbaterile teoretice actuale. 

Mai   o scurtă explicaţie cu privire la structura  
Spre deosebire de alte ediţii (vezi nota traducătorilor), ea urmează 
îndeaproape ordinea  a arhitecturii „ştiinţei   
accepţia lui Hume. Teoria politică trebuie să plece de la ideea că 
există date constante şi regularităţi specifice ale naturii umane (o 
viziune  apropie pe Hume de teoreticienii dreptului natural, 
altfel, probabil, principalii săi adversari în filosofia politică) şi că orice 
încercare de a modifica această natură prin apelul la mijloacele 
instituţionale sau juridice ale guvernării este din start sortită eşecului. 
Relaţia dintre structura instituţiilor sociale şi principiile abstracte ale 
moralei nu este una necesară. Oamenilor le este imposibil să-şi 
schimbe în vreun fel elementele constitutive ale naturii lor, pentru 
a deveni mai supuşi normelor morale. „Tot ce pot face este să-şi 
schimbe situaţia, astfel  respectarea dreptăţii să devină interesul 
imediat al indivizilor  

Acestea ar fi, în câteva   fundamentale ale ştiinţei 
politice (presupoziţiile acesteia). Dar  lor sunt covârşitoare. 
Aranjamentele sociale sunt necesare pentru promovarea „interesului 
public" al „respectării  Interesul public nu  însă conceput 

Hume, Tratat despre natura  II, III, III. 
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în maniera agregativă a lui Bentham sau  care este compatibilă, 
la limită, cu orice tip de structură  Dacă respectarea 
dreptăţii este echivalentă, aşa cum insistă adesea Hume, cu  
reciprocă de la invadarea  (vezi, de exemplu, Despre 
contractul originar în prezentul volum), atunci interesul general nu 
poate fi (în alţi termeni) altul decât acela al promovării acelor instituţii 
care să facă posibilă cooperarea  non-agresivă între membrii 
individuali ai societăţii (să facă astfel încât cooperarea să devină 
„interesul imediat" al fiecăruia dintre ei). Scopul ştiinţei politice este 
acela de a identifica aceste instituţii. 

Nu  în acest volum, un grup anume de eseuri care să se 
ocupe de fundamentul teoriei politice, şi anume descrierea 

 naturii  De fapt, acest obiectiv este urmărit 
sistematic de Hume doar în Tratatul asupra naturii umane şi în 
cele două Cercetări. Cu toate acestea, aproape fiecare eseu 

 referiri la aceste  în funcţie de tema abordată, 
astfel încât concepţia lui Hume asupra acestui subiect poate fi, în 
linii mari, reconstituită cu uşurinţă. 

Bine reprezentat  însă, cel  doilea  al edificiului, 
şi anume condiţiile generale ale   această categorie intră 
eseurile „Dacă politica poate fi redusă la o  „Despre primele 
principii ale cârmuirii" şi, într-o oarecare măsură, „Despre contractul 

 Aici putem întâlni, pe lângă ideile menţionate mai sus, şi 
o serie de reflecţii epistemologice interesante cu privire la statutul 
ştiinţei politice. Astfel, suntem preveniţi că există prea  legi 
ale acestei ştiinţe care să nu admită un număr remarcabil de  
Vanitatea omenească şi accidentele istoriei sunt capabile să ducă la 
ruină orice aranjament social, indiferent cât de solid în  

 Vezi, pentru un astfel de argument,     
and  Londra:  1986, pp. 20-25. 
 Cât de apropiate sunt aceste  de avertismentul lui Hayek  
încrederii pe care  moderne tind să o acorde  în 
problemele sociale (vezi  Hayek, Drumul către servitute, Bucureşti: 

  De altfel, filosofia politică a lui Hume a fost deseori 
asociată cu tipul de evoluţionism   fiind  ca una 
dintre primele teoretizări ale conceptului pe care Hayek îl utilizează cu 
denumirea de „ordine spontană" (vezi, de exemplu, Barry,  p.28). 
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Nu există organizări constituţionale bune în mod aprioric, dar aceasta 
nu înseamnă că orice încercare de  le evalua este lipsită de  
Analizând fiecare caz în parte, putem vedea în ce măsură o 
organizare politică sau o alta se apropie de scopul promovării 
interesului  aşa cum a fost descris mai sus, şi în ce măsură a 
fost ea validată prin experienţa istorică. 

Tot de zona principiilor generale ale politicii ţine şi al doilea grup 
de eseuri, care conturează teoria humeană a obligaţiei politice: 
„Despre prejudecăţile  (ca introducere la structura dilemelor 
morale cărora trebuie să le facă faţă orice teorie a obligaţiei), „Despre 
contractul  „Despre supunerea pasivă" şi „Despre libertatea 

 Dezvoltarea dată de Hume acestor  prin critica dură 
a teoriilor contractului social şi prin ideea datoriei de supunere pasivă, 
îi face pe mulţi comentatori  considere pe filosoful scoţian ca un 
autor prin excelenţă conservator. Dincolo de inutilitatea intrinsecă 
a efortului de a lipi etichete de tipul  pe fruntea autorilor 
clasici, merită să remarcăm totuşi că, oricum, această interpretare 
nu este deloc  

Este adevărat,  obligaţiei politice constituie şi azi, în 
ciuda numeroaselor tentative de a-i găsi o rezolvare, unul dintre 
punctele nevralgice ale  iei liberale. Hume formulează aici o 
critică rafinată a versiunii contractualiste a unei astfel de  
critică ce-şi păstrează în continuare actualitatea. A spune că 
guvernământul a fost instituit  acord, şi că aceasta este sursa 
obligaţiei politice reprezintă, pentru Hume, un exemplu al tendinţei 
filosofice de a proceda  Nu doar că aranjamentele 
politice nu au fost create pentru a se respecta o  ci rolul 
lor este tocmai acela de a asigura un cadru care să facă respectarea 
promisiunilor predictibilă. Fundamentul corect al obligaţiei politice 
nu poate fi, prin  decât interesul (acelaşi care stă şi la baza 
obligaţiilor care se nasc din promisiuni). Există însă o  
notabilă între un astfel de fundament şi încercările de a deriva 
obligaţia politică din respectarea oarbă a unei tradiţii brute  dintr-o 
atitudine  faţă de schimbare: obligaţia supunerii nu 

 la Hume, universală, ci condiţionată. Dacă ar fi să intrăm în 
jocul etichetelor, am putea spune că derivarea obligaţiei politice din 
interesul public („al comunităţii civile") are, cu siguranţă, o nuanţă 
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conservatoare sau comunitariană. Dar felul în care este definit acest 
interes e cum nu se poate mai liberal. 

Al treilea grup de eseuri („Despre partide în  „Despre 
independenta  „Despre coaliţiile de  şi 
„Despre libertatea presei") face trecerea către evaluarea unor 
aranjamente instituţionale concrete. Problema abordată aici este 
aceea a facţiunilor. Orice guvernământ liber sau democratic se 
confruntă cu apariţia unor clivaje  care iau fie forma partidelor 

 fie pe cea a curentelor năvalnice ale opiniei publice (încă o 
veche problemă cu o dureroasă actualitate; să ne gândim doar la 
disputele aprinse în jurul restituirii proprietăţilor naţionalizate, ori 
la conflictele de tip „minerii contra bărboşilor").  cazurile uzuale, 
aceste clivaje duc la erodarea încrederii mutuale din societate şi la 
îngreunarea cooperării; în cazurile cele mai nefericite, rezultatul 
poate fi disputa generalizată, ori chiar războiul civil. Soluţia găsită 
de Hume, şi raportată la experienţe istorice (cel puţin) instructive 
pentru  o anticipează pe cea a constituţionalismului  
echilibrul şi controlul reciproc între puterile statului, precum şi între 
instituţia statului în întregul său şi opinia  

Un al patrulea grup de articole reuneşte o serie de argumente 
ale lui Hume cu privire la aranjamentele economice dezirabile într-o 
societate: „Despre comerţ", „Despre taxe" şi „Despre creditul 

 Fără a intra în chestiuni de detaliu, trebuie să remarcăm 
din nou bunul simţ intelectual care răzbate din aceste argumente. 
Astfel, „Despre taxe" poate juca şi azi rolul unui mic îndreptar 
general de politică fiscală discretă; iar consideraţiile cu privire la 
creditul public, în care Hume vede principala primejdie la adresa 
libertăţii, reprezintă (modernizând puţin terminologia) o superbă 
pledoarie  la lettre împotriva teoriei keynesiene a cheltuielilor 
publice finanţate prin deficit. 

 fine, ultima categorie reprezentată în volum cuprinde un singur 
eseu,  unei comunităţi civile   lui Hume 
este mai mult decât o simplă utopie personală. Deşi, poate, 
rudimentară în comparaţie cu rafinatele proceduri instituţionale de 

 Pentru un argument clasic asupra problemei facţiunilor, vezi James 
Madison,   („Despre facţiuni") în   şi 

 Iliescu (eds), Limitele puterii, Bucureşti:  1994. 



Introducere 9 

care dispunem azi, ea cuprinde o seamă de  profunde (mai 
ales în partea ei finală) cu privire la cerinţele realizării unui echilibru 

 puteri şi ale prevenirii abuzurilor şi a înclinaţiei spre corupţie 
a indivizilor ce ocupă poziţii de putere, intuiţii pe care poate că nu 
ar strica să le luăm mai atent în  

Gândirea politică a lui Hume este una complexă şi  
în mod la prima vedere  tocmai prin moderaţia   
fel, ea reprezintă calea de mijloc între măreţul şi orgoliosul slogan 
„Vom fi iarăşi  fost, şi mai mult decât  şi  
„Vom fi ce n-am mai fost    este „să 
fim întotdeauna ceea ce suntem, şi din ce în ce mai  

 propunere pe  chiar dacă nu o vom urma  cu greu 
o putem ignora. 

  



NOTA TRADUCĂTORILOR 

Orice studiu introductiv referitor la transpunerea operei unui autor 
într-o limbă străină porneşte prin   de 
traducere şi a  propuse ca variante intermediare şi finale. 
Este un loc comun considerentul potrivit căruia traducerea unui text 
filosofic se remarcă prin simplitatea abordării conceptuale, fapt 
datorat unei terminologii ştiinţifice  şi universalizate. 
Nimic mai eronat însă decât acceptarea ideii că   ca domeniu 

 necesită un travaliu de o amploare mai redusă în munca 
de traducere, spre deosebire de scrierea literară care ar presupune 
constrângeri mai puternice asupra eforturilor traducătorilor,  
oarecum paradoxal, tocmai  de a  un text nou 
cu o  de sugestie care să se apropie de cea a  

 transpunerea unui text literar permite o libertate mai 
mare în munca traducătorului de găsi „corespondentul ideal", dar 
tocmai această libertate aduce cu sine numeroase neajunsuri care 
sporesc acest efort, transformând libertatea lărgită de a manevra 
textul în povara de a reda gradul de expresivitate al operei  

 sintagmelor şi al ideilor literare având o alură mai  
riguroasă, mai  strictă - fapt  exprimat prin versurile 

  nous voulons la Nuance encore  Pas la Couleur, rien 
que la nuance!"  se cuvine ca traducerea să ofere, drept 

 termeni poate nu chiar  la nivelul  
dar care au o expresivitate echivalentă, care stârnesc aceleaşi 
sentimente şi  Traducerea filosofică ar fi astfel o trudă mai 

 titanică, cât una sistematică, în care  cu un  
fix sunt  cu termenii   în care exigenta 
concordantei lingvistice, a armoniei semantice dintre copie 
(traducere) şi original limitează sfera de cercetare, simplificând, 
implicit, şi eforturile celor  în această  

Dar oare nu este cel  la fel de dificil să ai un rol, într-o oarecare 
măsură, contrapus metodei de traducere literare? Libertatea de  

 la căutarea unui cuvânt care să se potrivească ca nivel de 
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expresivitate, pe când „libertatea" de a nu găsi un cuvânt care doar să 
se potrivească (pot exista grade de expresivitate şi în cadrul discursului 

 constrânge la a găsi exact cuvântul echivalent ca  Oare 
nu este la fel de dificil să găseşti exact acelaşi termen ca şi căutarea 
unui termen care să ofere exact aceeaşi sugestivitate? 

 să combată orice abatere neştiintifică a demersului 
filosofic, orice  presupus filosofică, care înaintează un sistem 
de  incoerente cu  stabilite anterior ca fiind certe, 

 care nu au  verificabil şi reductibil la datul imediat, 
un autor  afirma despre metafizicieni că sunt „muzicieni fără 
dar muzical",  sensul că metafizica nu are un  ci 
exprimă ceea ce el a numit „sentimentul  

Ar rezulta astfel că metoda filosofică întemeiată pe „analiza logica a 
 şi conceptelor  empirice" se potriveşte acelor filosofi 

care au „darul muzical", că rigoarea  poate fi echivalată cu darul 
muzical, iar demersul filosofic  cu lipsa acestei  

Ceea ce reiese este nu doar faptul că cele două sarcini presupun 
eforturi oarecum egale, deşi este imposibil să le  ci şi faptul că 
sunt două lucruri diferite, două „jocuri de  diferite, tocmai din 
acest fapt fiind imposibilă o  cu sens evaluativ  ele. 

Atât despre această mică chestiune. Să trecem acum la 
problemele cu adevărat izbitoare care au apărut pe parcursul 
traducerii textelor originale. 

Dificultăţi de traducere 
După cum am văzut, orice traducere presupune o seamă de 

 în ceea ce priveşte  unor termeni, a topicii 
 Acestea sunt amplificate în cazul textelor lui Hume datorită 

distantei destul de mari dintre limba originalului şi limba în care  
traduce, a unor  ce  de savoarea scriiturii acelei epoci, 
dar şi datorită  limbii engleze.  ceea ce priveşte prima 
chestiune, am optat pentru o redare cât mai fidelă a sensului şi nu 
neapărat în favoarea unei forme arhaizate a  am tradus într-o 
formă arhaizată numai acolo unde nu aveam altă  ori unde 
înlocuirea cu limbajul modern ar fi însemnat o pierdere de sens.  al 
doilea rând, am pus accent pe asigurarea fluentei textului în limba 
română, încercând să nu permitem strecurarea unor pierderi de sens. 

Rudolf Carnap 
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Dintre  textelor lui Hume se remarcă următoarele: 
inversarea succesiunii unor părţi de vorbire (substantivul cu adjectivul: 
„of so  a   so considerable a  of the 
labouring  dublarea epitetelor cu sinonime („a proper balance 
or  to „show the danger, open and   lipsa 
pe alocuri a condiţionalelor („who gives  leases, nor fears that his 
land  be spoiled by  methods of  utilizarea unor semne 
de punctuaţie (două puncte şi punct şi virgulă) fără a urma vreo regulă; 
fraze eliptice ori dezordonate  

 ceea ce priveşte termenii cu statut special în cadrul gândirii lui 
David  menţionăm următoarele opţiuni de traducere: 

Government - l-am tradus fie cu cârmuire, atunci când desemna 
 de conducere a societăţii, fie cu  de] guvernământ, 

atunci când era vorba de forma instituţională de conducere a  

Constitution - poate fi întâlnit aici în trei variante: organizare 
politică; alcătuire politică; ori constituirea politică originară a 
statului. Primele două sunt sinonime în limba română şi le-am folosit 
după exigenţe pur stilistice. Cea de-a treia are un sens general, 
constituirea politică a statului. A traduce acest termen cu constituţie, 
în acest caz, ar constitui o eroare gravă  pe de o  Anglia 
nu a avut niciodată o constituţie scrisă, iar pe de alta, ar   să 
trimitem cititorul pe o pistă falsă, o pistă a limbajului juridic continental. 

 - a fost tradus cu comunitate civilă. (A se vedea nota 
lui Silviu  din John   Al doilea tratat despre cârmuire. Scrisoare 
despre toleranţă; Trad. Silviu Culea, Edit.  Bucureşti, 1999, p. 46) 

 - a fost tradus, în funcţie de context, cu sârguinţă, hărnicie; 
iniţiativă. Iar când a fost vorba de o sferă determinată a  l-am 
tradus cu industrie. 

Obedience - a fost tradus  supunere. 

Factions  a fost tradus cu  

Public good sau public utility - a fost redat prin interes public. 
 franceză traduce cu interes  ceea ce trimite deja la o 

tendinţă rousseauizantă. 

The State - nu e  statul ca  ci ansamblul indivizilor; 
ca urmare, am tradus cu ansamblul cetăţenilor ori, simplu, cu populaţie. 

Manners - a fost tradus cu  
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Un caz aparte poate fi observat în Of  unde Hume foloseşte 
şase termeni  pentru a reda ideea de taxă: tax-taxes, duty, 

   şi excise. Primii patru termeni au fost traduşi 
cu taxă sau impozit, Customs s-a tradus şi el tot cu   cazurile 
în care nu se referă la customs duty (taxă vamală).  a fost 
tradus cu taxă pe consum. 

Referitor la citatele pe care le introduce Hume, trebuie să menţionăm 
faptul că unele dintre ele nu au fost preluate din  în limba  
ci traduse în forma în care ele apar aici. Această situaţie a fost 
determinată fie de faptul că există doar  vechi în limba română a 
respectivei lucrări citate, care nu sunt întotdeauna de maximă acurateţe, 
fie pentru că unele lucrări nu există în traducere în română, fie pentru 
că traducerea românească e diferită de cea folosită de Hume  ca  
am preferat să păstrăm textul dat de autorul nostru. 

Pentru traducerea de faţă am folosit  Green-Grose   
a eseurilor morale, politice şi literare  Moral,  and 

  lui Hume, precum şi varianta revizuită şi adnotată din ediţia 
Miller  Pe lângă textul original, am apelat şi la traducerile în 
limbile italiană şi franceză: Discorsi politici; Trad. Mauro  
Boringhieri, Torino, 1969;    et politiques; 
Trad. Jean-Pierre Jackson,  Paris,  

Textele cuprinse în acest volum nu au mai fost traduse  limba 
română până acum, iar din opera lui Hume nu sunt accesibile publicului 
de la noi decât Cercetare asupra intelectului omenesc (Trad. Mircea 
Flonta,  Iliescu şi Constanţa  Edit. Ştiinţifică şi 
Enciclopedică, Bucureşti, 1987), eseul Despre originea cârmuirii (Trad. 

 Ungureanu; în Adrian-Paul Iliescu şi Emanuel Socaciu (ed.) -
Fundamentele gândirii politice moderne: antologie comentată; Edit. 
Polirom, Iaşi, 1999, pp. 90-92), şi un fragment  Trata tul despre 
natura umană (cartea a  partea I: „Despre virtute şi viciu în  
şi partea a II-a: „Despre dreptate şi  Trad. Emanuel Socaciu, 
ibid. pp. 77-89). Prin urmare, credem că este necesar să indicăm câteva 
studii dedicate concepţiei politice şi economice a lui Hume care pot 
ajuta la înţelegerea textelor prezente aici. 
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DESPRE PRIMELE PRINCIPII ALE CÂRMUIRII 

 nu apare mai surprinzător acelora care privesc relaţiile 
1  omeneşti dintr-o perspectivă filosofică, decât  cu care 
cei mulţi sunt guvernaţi de cei puţini şi supunerea implicită cu care 
oamenii renunţă la propriile lor sentimente şi pasiuni  favoarea 
celor ale conducătorilor  Când cercetăm mijloacele prin care este 
înfăptuit acest miracol, vom descoperi că, întrucât FORŢA este 
totdeauna de partea celor conduşi, cârmuitorii nu au altceva în 
sprijinul lor decât opinia. Aşadar, cârmuirea este întemeiată doar 
pe opinie; iar acest precept se aplică atât celor mai despotice şi 
mai războinice  cat şi celor mai libere şi mai  
Sultanul Egiptului sau împăratul Romei îşi puteau conduce supuşii 
inofensivi, ca pe nişte animale sălbatice, împotriva înclinaţiei şi 
sentimentelor lor, dar trebuie, cel puţin, să-şi fi condus  
respectiv gărzile  ca pe nişte oameni, pe baza opiniei. 

Opinia este de doua feluri, şi anume cu privire la INTERES şi cu 
privire la [ceea ce este] DREPT. Prin opinie cu privire la interese 
înţeleg in principal sentimentul avantajului general care se obţine 
prin cârmuire, dimpreună cu convingerea că acea cârmuire anume 
care a fost instituită este la fel de avantajoasă ca oricare alta care 
ar fi putut fi cu uşurinţă   Când această opinie prevalează 
înlăuntrul statului sau printre cei care au forţa în  lor,  
conferă o mare siguranţă oricărei  

 este de două feluri: dreptul la PUTERE si dreptul de 
  superioară a oamenilor faţă de primul fel 

poate fi înţeleasă cu uşurinţă  observarea ataşamentului pe care 
toate naţiunile îl au faţă de cârmuirile lor din  şi chiar faţă 
de acele denumiri care au fost consacrate  timpurile vechi. 
Antichitatea este întotdeauna asociată cu dreptul; şi oricât de 
nefavorabile ar fi sentimentele pe care le nutrim faţă de oameni, 
vom vedea că ei întotdeauna se dovedesc risipitori cu sângele şi 
averea lor atunci când este vorba de menţinerea   

 nu există, la prima vedere, nici un domeniu în care să 
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ne poată părea că există o  mai mare pentru mintea 
umană ca cel de  Atunci când oamenii acţionează   
ei sunt capabili, fără nici un fel de ruşine sau de remuşcări, să-şi 
neglijeze toate obligaţiile ce ţin de onoare şi moralitate pentru a se 
pune în slujba partidei  şi  dacă facţiunea se constituie pe 
baza unei chestiuni de drept sau principiu, nu există vreo altă ocazie 
în care să descoperim la ei o mai mare îndârjire şi un simţ mai 
hotărât al dreptăţii şi  Aceeaşi înclinaţie socială a omenirii 
este cauza acestor aspecte contradictorii. 

Este pe deplin înţeles ca opinia asupra dreptului la proprietate 
este de cea mai mare importanţă în toate chestiunile privitoare la 
cârmuire. Un autor renumit a făcut din proprietate fundamentul 
oricărei  iar cei mai mulţi dintre scriitorii noştri politici par 

  urmeze în acest punct. Acest raţionament merge prea 
 dar trebuie totuşi recunoscut ca opinia asupra dreptului de 

proprietate are o influenţă mare în această chestiune. 
 aceste trei opinii, asupra interesului public, a dreptului la 

putere şi a dreptului de  sunt fondate toate cârmuirile şi 
toată autoritatea celor puţini asupra celor  Există, desigur, şi 
alte principii, care adaugă forţă acestora, şi determină, limitează 
sau modifică  lor, cum ar fi interesul personal, teama 
şi  Dar putem totuşi afirma că aceste alte principii nu 
pot avea nici o influenţă singure, ci presupun influenţa prealabilă a 
opiniilor sus-menţionate. Ele trebuie considerate, aşadar, ca fiind 
principiile secundare  cârmuirii, nu cele primare. 

Căci, mai întâi, în ceea ce  interesul personal, prin care 
înţeleg aşteptarea unor avantaje particulare, distincte de protecţia 
generală pe care o primim din partea cârmuirii, este evident că 
autoritatea magistratului trebuie instituită sau, cel puţin, întrevăzută 
dinainte pentru a  această aşteptare. Perspectiva unei 
recompense poate creşte autoritatea magistratului asupra unor anumite 
persoane; dar nu poate niciodată să-i dea naştere în opinia publică. 
Oamenii, în mod natural, aşteaptă cele mai mari favoruri din partea 

 Ar putea fi vorba despre James   unul dintre autorii 
extrem de  ai secolului al  pentru istoria gândirii politice 
britanice. In utopia sa   of  acesta argumentează 
că echilibrul puterii politice se bazează pe echilibrul distribuţiei proprietăţii. 
Nu este exclus, însă, ca referinţa să fie la opera lui John Locke.  E.M.S.] 



Despre primele principii ale cârmuirii 33 

prietenilor şi  celor cunoscuţi; prin urmare, speranţele unui număr 
considerabil de membri ai comunităţii civile nu s-ar concentra niciodată 
asupra unui grup anume de oameni, dacă aceştia nu ar deţine vreo 
altă magistratură şi dacă nu ar avea o influenţă distinctă asupra opiniilor 
lumii. Aceeaşi observaţie trebuie extinsă şi asupra celorlalte două 
principii: frica şi  Nici un om nu ar avea vreun motiv să 
se teamă de furia unui tiran dacă autoritatea acestuia ar proveni doar 
din teamă; de vreme ce, fiind doar un singur om, forţa sa corporală 
are doar o mică amploare şi, deci, toată puterea suplimentară pe care 
o posedă este constituită ori pe baza opiniei noastre, ori pe presupusa 
opinie a altora. Şi, cu toate că ataşamentul faţă de înţelepciunea şi 
virtutea unui suveran merge foarte departe şi are mare influenţă, totuşi 
respectivul suveran trebuie presupus în prealabil ca fiind investit cu o 
autoritate publică, altfel stima populaţiei nu-i va servi nicăieri, şi nici 
virtutea sa nu va avea vreo influenţă dincolo de o sferă  

 cârmuire poate dăinui pentru mai multe generaţii, chiar dacă 
echilibrul  şi cel al proprietăţii nu coincid. Acest lucru se întâmplă 
mai ales acolo unde orice categorie sau clasă a cetăţenilor a obţinut o 
mare parte din proprietate, dar organizarea politică originară a cârmuirii 
nu-i oferă nici o parte din putere. Pe ce temei ar putea un individ  
asemenea clasă să-şi asume vreo autoritate în chestiunile publice? Cum 
oamenii sunt, de obicei, mult mai ataşaţi faţă de cârmuirea din vechime, 
nu este de aşteptat ca opinia publică să favorizeze vreodată asemenea 
uzurpări. Dar acolo unde organizarea politică originară lasă vreo fărâmă 
de putere, oricât de mică, unei clase de oameni care posedă o  
parte a proprietăţii, este uşor pentru ei să-şi extindă treptat autoritatea 
şi să facă astfel  distribuţia puterii să coincidă cu cea a proprietăţii. 
Acesta a fost cazul Camerei Comunelor din Anglia. 

Cei mai mulţi dintre autorii care au cercetat guvernământul britanic 
au presupus că, întrucât camera inferioară reprezintă toate comunităţile 
locale ale Marii Britanii, greutatea ei  balanţa puterii este proporţională 
cu proprietatea şi puterea tuturor acelor pe care-i reprezintă. Dar acest 
principiu nu trebuie acceptat ca fiind absolut adevărat. Căci, deşi 
oamenii sunt predispuşi să se ataşeze mai mult de Camera Comunelor 
decât de orice altă ramură a guvernământului  aleasă de ei pentru 
a-i reprezenta şi pentru a fi gardianul public al libertăţii lor); totuşi au 
existat situaţii în care Camera, chiar în opoziţie fiind faţă de Coroană, 
nu a fost urmată de oameni, după cum putem observa în special în 
cazul Camerei controlată de partidul Tory din timpul domniei 
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regelui  Dacă membrii ei ar fi obligaţi să primească instrucţiuni 
din partea alegătorilor, ca deputaţii olandezi, situaţia s-ar schimba în 
întregime; iar dacă asemenea putere şi  cum sunt cele ale tuturor 
comunităţilor locale din Marea  ar fi puse  balanţă, e greu de 
conceput că monarhul ar putea influenţa o asemenea mulţime de 
oameni sau că ar putea să contracareze importanţa  ei. Este 
adevărat, coroana are mare influenţă asupra corpului colectiv în ceea 
ce priveşte alegerea membrilor; dar dacă ar fi ca această influenţă, 
care în prezent este exercitată doar odată la şapte ani, să fie folosită 
pentru a determina rezultatul fiecărui vot, ea ar dispărea curând; şi nici 
un fel de abilitate, popularitate sau venit nu ar putea să o menţină. 
Prin urmare, trebuie să adopt opinia că orice modificare în această 
stare de lucruri ar conduce la o schimbare totală în structura cârmuirii 

 şi ar transforma-o curând într-o republică pură; şi probabil 
chiar într-una convenabilă. Căci deşi oamenii, adunaţi într-un corp 
asemeni triburilor romane, ar fi organizaţi într-o formă destul de 
inadecvată cârmuirii, totuşi, dispersaţi în corpuri mici, ei sunt mai sensibili 
la cerinţele  şi ale ordinii; forţa curentelor şi a tendinţelor populare 
este, într-o mare măsură, ruptă, iar interesul public poate fi urmărit cu 
o anumită metodă şi constanţă. Dar nu are rost să mai continuăm 
raţionamentul asupra unei forme de  care nu este probabil 
să fie vreodată instituită  Marea Britanie, şi care nu pare să fie scopul 
nici unui partid  nostru. Haideţi să ne bucurăm de vechea noastră 
formă de cârmuire şi să o îmbunătăţim pe cât putem, fără a încuraja 
vreo pasiune faţă de asemenea  periculoase. 

Traducere de  Asaftei 

  perioada dintre 1698 şi 1701, Camera Comunelor, sub controlul 
partidului  s-a opus măsurilor luate de William III pentru securitatea 
Europei  lui Ludovic XIV al  Atunci când comitatul  
a trimis  la Londra în 1701 pentru a admonesta Camera  
pentru neîncrederea ei  de rege şi pentru întârzierea votului,  
au fost arestaţi. Dezgustul poporului faţă de tratamentul delegaţilor  
Kent a fost exprimat într-un pamflet al partidului Whig numit  
Legiunii (1701).   Kent şi Cronica Legiunii  
demonstrat că sprijinul opiniei publice a fost acordat regelui în  
bătălie cu  
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Există un grup de oameni, de curând ivit printre noi, car< 
străduieşte să se distingă, ridiculizând orice lucru ce a apărut p 

în zilele noastre drept sacru şi venerabil în ochii   
sobrietatea, onoarea, prietenia, căsătoria, sunt subiectele  
ale zeflemelei lor insipide; şi chiar spiritul public şi respectul 
de organizarea noastră politică sunt tratate drept himeric 

 Acolo unde planurile acestor  sunt p 
în practică, toate legăturile  trebuie rupte pentru a 
loc indulgenţei faţă de o bună dispoziţie şi o veselie trivi 

 nostru la petreceri trebuie preferat prietenului 
fratelui; risipa dezmăţată trebuie alimentată cu preţul  
oricărui lucru valoros, fie în domeniul public, fie în cel  
oamenii ar trebui să aibă atât de puţin respect faţă de orice  
dincolo de ei  încât, în  din urmă, o organizare poli 
liberă va deveni perfect ineficace pentru omenire şi va deger 
într-un sistem universal de fraudă şi corupţie. 

Există şi o altă  pe care o putem observa la unii filo; 
şi care, dacă nu la fel de periculoasă ca înclinaţia irascibil 
nefondată menţionată mai sus, va avea, oricum, un efect  
asupra acelora care o îngăduie.  acea străduinţă filosofică p 
de importanţă către perfecţiune care, sub pretextul  

 şi erorilor, loveşte în cele mai folositoare  
instincte ce guvernează natura umană. Printre antici, stoicii  
remarcabili prin această  şi sper să nu le fi copiat p 
îndeaproape această trăsătură şi unele dintre cei mai  
caractere ale vremurilor ce le-au urmat. Sentimentele  
delicate ori prejudecăţile, dacă doriţi, au avut serios de  
pe urma acestor  în timp ce o anumită mândrie posacă 

 faţă de omenire a prevalat în locul lor şi a   d: 
cea mai înaltă înţelepciune, deşi, în  este cea mai  
la cer nerozie dintre toate. Fiind solicitat de Brutus, care a  
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libertatea Romei asemeni fulgerului divin, Statilius a refuzat  
 spunând că toţi oamenii sunt  ori  şi nu 

merită ca un om înţelept să-şi bată capul cu  
Cititorul mai educat îşi va aminti aici cu uşurinţă de raţiunea pe 

care a dat-o un filosof antic pentru a nu se fi împăcat cu fratele său, 
care îi ceruse  El era prea mult un filosof pentru a gândi că 
legătura dintre cei născuţi din acelaşi părinte trebuie să aibă vreo 
influenţă asupra unei minţi rezonabile, şi şi-a exprimat acest 
sentiment într-o asemenea   nu cred a fi potrivit să o 
repet. Când prietenul tău este suferind, spune Epictet, poţi arăta o 
falsă simpatie pentru el dacă aceasta îi aduce alinare, dar ai grijă să 
nu permiţi compasiunii să intre în inima ta ori să-ţi tulbure liniştea, 
care este perfecţiunea  Fiind întrebat de către prietenii 
săi pe când era bolnav  ar trebui se facă cu el după moartea 

 Diogenes a răspuns: De ce nu mă aruncaţi pe câmp?  au 
replicat ei, la păsări şi  Nu. Puneţi o bâtă cu care să mă 
apăr!  ce  spuseră  Nici conştient nu vei fi, nici vreo 
putere de care să te foloseşti nu vei   dacă fiarele mă 
vor devora, spuse el strigând, o să simt asta mai tare? Nu cunosc 
nici o maximă a acestui filosof care să arate mai evident atât 
vioiciunea, cât şi ferocitatea temperamentului  

Cât de diferite de acestea sunt maximele după care se conducea 
Eugenius! In tinereţea sa, el s-a dedicat cu neobosită strădanie 
studiului   şi nimic  putea  de aceasta cu 
excepţia oportunităţilor de a-şi ajuta  ori de a face o plăcere 
vreunui om  Când era în vârstă de vreo treizeci de  el 
a hotărât să  la viaţa liberă de burlac - în care altfel ar fi fost 
înclinat să rămână - considerând că este ultima ramură a unei vechi 
familii, ce ar fi dispărut dacă el ar fi murit fără a avea  A ales-o 
pe virtuoasa şi frumoasa  drept consoarta sa,  după mulţi 
ani în care a fost mângâierea vieţii lui şi după ce 1-a făcut tatăl mai 
multor copii, a plătit în cele din urmă datoria către natură. Nimic 
nu l-ar fi putut sprijini într-o asemenea suferinţă adâncă decât 
consolarea pe care a primit-o de la familia sa tânără, ce acum îi 
devenea mai dragă.  special una dintre  era alinarea sa şi 
bucuria secretă a sufletului  Trăsăturile, aerul şi vocea ei 
rechemau  fiecare moment memoria sensibilă a soţiei sale şi  
umpleau ochii cu lacrimi. A tăinuit această părtinire pe cât de mult 
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posibil, şi nimeni în afara prietenilor intimi nu avea cunoştinţă de 
 Doar lor li se dezvăluia. Dar nici de  ie nu era atât de 

afectat încât să o cheme cu numele de  Ei ştiau că el încă 
ţine ziua de naştere a  cu lacrimi şi cu o reamintire mai 
afectuoasă şi sensibilă a plăcerilor  tot aşa cum o sărbătorea 

 timpul vieţii ei, cu bucurie şi veselie. Ei ştiau că păstrează imaginea 
ei cu cea mai mare grijă şi că are un portret în  pe care îl 
poartă  lângă pieptul său; că a lăsat ordin în Testamentul 
său ca, indiferent în ce parte a lumii se va întâmpla să moară, corpul 
său să fie transportat şi aşezat în acelaşi mormânt cu al  şi ca un 
monument să fie ridicat deasupra lor, iar dragostea şi fericirea lor 
comună să fie  într-un epitaf pe care el însuşi 1-a scris 
cu acest  

Cu câţiva ani în urmă am primit o scrisoare de la un prieten 
care călătorea  străinătate şi pe care o voi comunica aici  
Ea conţine o asemenea instanţă a spiritului filosofic încât eu o 
consider extraordinară şi că poate servi drept exemplu nu pentru a 
îndepărta prea mult de la maximele de conduită şi comportament 
obişnuite, ci pentru o căutare rafinată a fericirii ori a perfecţiunii. 
Am fost asigurat că povestea este reală. 

Paris, August 2,  

Domnule, 
Ştiu că eşti mai curios să afli povestiri despre oameni decât despre 

 şi că eşti mai dornic să fi informat despre istoria privată decât 
despre afacerile publice, motiv pentru care am gândit că următoarea 
istorioară, care este subiectul comun de conversaţie în acest oraş, 
nu ar fi o formă de agrement de neacceptat pentru dumneata. 

 tânără  prin naştere şi  fiind lăsată la propria sa 
alegere, a stăruit mult în hotărârea de a duce o viaţă singuratică, 
deşi i-au fost făcute o serie de oferte avantajoase. Ea a fost 
determinată să îmbrăţişeze această hotărâre ca urmare a observării 
numărului mare de căsătorii nefericite printre cunoştinţele sale şi 
ca urmare a ascultării plângerilor pe care prietenele sale i le-au 
destăinuit despre tirania, inconsecvenţa, gelozia şi indiferenţa soţilor 
lor. Fiind o femeie cu spirit puternic şi cu un mod de gândire 
neobişnuit, ea nu a întâmpinat nici o dificultate, fie  a-şi forma şi 
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 această hotărâre, fie în â nu se suspecta pe ea însăşi de 
vreo slăbiciune a căderii în ispită. Cu toate acestea, a nutrit o 
puternică  de a avea un fiu a cărui educaţie să constituie 

 grijă a vieţii  iar prin acest mijloc să suplinească acele 
pasiuni la care era hotărâtă să renunţe pentru totdeauna. Şi-a împins 

 ia sa până la o asemenea limită, încât nu găsea nici o 
contradicţie între o asemenea  şi decizia sa precedentă; iar 
ca urmare, cu multă atenţie, a căutat să găsească printre cunoştinţele 
sale masculine un domn al cărui caracter şi personalitate să fie pe 
placul său, însă fără a fi satisfăcută la acest capitol.  mare, într-o 
seară, pe când se afla la teatru, văzu pe scenă un tânăr cu înfăţişare 
atrăgătoare şi purtare modestă, şi simţi o asemenea  faţă 
de el, încât îşi făcu speranţe că aceasta este persoana pe care a 
căutat-o atât de mult în van. Trimise imediat un servitor la el, dorind 
compania sa, în casa ei, pentru dimineaţa următoare. Tânărul fu 
plin de fericire la un astfel de mesaj şi nu-şi putu stăpâni satisfacţia 
în faţa unui astfel de avans din partea unei doamne atât de frumoase, 
cu reputaţie şi de rang. Prin urmare, el fu dezamăgit când găsi în 
schimb o femeie ce nu-i permitea nici o libertate şi, mai mult, văzu 
comportamentul ei care obliga,  şi impunându-i 
respect în limitele discursului şi ale conversaţiei raţionale. Cu toate 
acestea, ea părea dornică să înceapă o prietenie cu el şi îi spuse 
că, oricând va avea un ceas de răgaz, compania sa va fi întotdeauna 
binevenită. El nu avu nevoie de prea multe rugăminţi ca să-şi 
reînnoiască vizitele, fiind atât de impresionat de spiritul şi frumuseţea 
ei încât ar fi fost nefericit dacă aceasta ar fi renunţat la compania 
lui. Fiecare conversaţie servea mai mult să înflăcăreze această 
pasiune şi-i dădu mai mult ocazia să-i admire personalitatea şi 
inteligenţa, precum şi să se bucure pentru norocul său. Cu toate 
acestea, el nu era lipsit de o stare de nelinişte atunci când se gândea 
la disproporţia dintre naşterea şi rangurile lor, iar această stare nu 
se domolea nici chiar când reflecta la maniera extraordinară în care 
a început prietenia lor. Eroina noastră filosoafă, între timp, a 
descoperit că celelalte  ale iubitului ei erau pe măsura 
fizionomiei, astfel încât, judecând că nu există vreo ocazie pentru 
nici o altă încercare, ea profită de şansa de a-i comunica întreaga 
sa intenţie. Legătura lor continuă ceva vreme până când, în cele 
din urmă, dorinţa ei a fost încununată şi acum devenise mamă a 
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unui băiat care avea să fie obiectul grijii şi preocupării sale viitoare. 
Cu bucurie ar fi continuat prietenia cu tatăl copilului, dar  
un amant prea pasional ca să rămână în limitele prieteniei, ea se 
văzu obligată să o   trimise o scrisoare în care a inclus 
contractul unei rente de o mie de coroane, cerându-i, în acelaşi timp, 
să  mai vadă şi să  dacă este posibil,  favorurile şi 
familiarităţile trecute. El a fost lovit de primirea acestui mesaj şi, 
încercând toate şiretlicurile care pot câştiga o femeie, a decis în 
cele din urmă să o atace în punctul ei slab. Ca urmare, a pornit un 
proces împotriva ei în parlamentul din Paris,  care cerea custodia 
fiului său, asupra căruia pretinse a avea dreptul  educe cum 
doreşte, potrivit maximelor obişnuite ale legii în astfel de cazuri. Pe 
de altă parte, ea invocă înţelegerea lor explicită anterioară şi pretinse 
că el ar fi renunţat la toate pretenţiile asupra vreunui moştenitor 
care ar fi putut să apară din îmbrăţişarea lor.  nu se cunoaşte 
cum va decide parlamentul în acest caz extraordinar, care pune în 
încurcătură toţi avocaţii, în aceeaşi măsură ca şi pe filosofi. De îndată 
ce ajung la un argument, te voi informa şi voi accepta orice 
oportunitate de a subsemna, aşa cum o fac în prezent. 

Domnule, 
Cel mai umil servitor al dvs. 

Traducere de Cristian Ducu 
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