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TEMA 8

GÂNDIREA POLITIC  A ISLAMULUI MEDIEVAL 

Dup  parcurgerea acestui curs ve i înv a: 
1. Asem n ri i deosebiri între concep ia cre tin  medieval i cea islamica, despre stat. 
2. Semnifica ia istoric  a teoriei “dublului adev r” formulat  de Averroes. 
3. Importan a aportului lui Ibn Haldun la dezvoltarea gândirii politice medievale. 

Islamul s-a n scut, politic, în 622, într-o oaz  din Arabia (Medina = Madinat al Nabi; Ora ul
profetului) unde Mahomed venise s  se instaleze cu tovar ii s i. Progresul s u a fost de o 
rapiditate fulger toare. În 10 ani întreaga Arabie, convingându-se de superioritatea militar  a 
noului stat încheie cu el tratate, realizând, pentru prima dat , unitatea politic  a triburilor 
arabe i astfel combatan ii pentru credin  începur  cucerirea rilor limitrofe. În ciuda 
civiliza iei lor superioare, Siria, Irakul, Persia, Egiptul, Maghrebul i Spania, fur  cucerite în 
mai pu in de un secol... apte secole mai târziu, dup  reac ia cruciadelor, expansiunea politic
a islamului se va relua, gra ie convertirii altor nomazi, turcii din Turkestan, care, la est, se vor 
infiltra în China i vor domina India, i, la vest,  vor lua Anatolia i Constantinopolul, 
Balcanii i Ungaria... S  ad ug m, la sud, p trunderea islamului în Africa central , dincolo de 
cele dou  Sudane i, în jurul oceanului Indian, de la Zanzibar i Comore, pân  în Malaesia. 
Cauzele acestui succes nu trebuie c utate doar în reala superioritatea a unei organiz ri militare 
ci i în for a noii credin e i eficacitatea schimburilor reglementate de un drept comercial 
permisiv. Coran-ul i Sunna (tradi ia profetului) sunt bazele credin ei musulmane. În chip 
singular, Coranul poate fi considerat “codul revelat al unui stat suprana ional” în care religia 
face cet enia. Prin esen , credin a este o valoare de ordin politic, i chiar singura valoare de 
acest ordin, “singura care-i d  cet ii ra iunea sa de a fi”. Credincio ii, cet enii de fapt ai uni 
stat supranatural, sunt integra i în “comunitate”, în Umma (de la Umm=mam ).
NumeleUmma, fundamental în Coran, desemneaz  “grupul de oameni c rora Dumnezeu le 
trimite un profet i, mai special, cei care, ascultând cuvântul s u, cred în el, f când pact cu 
Dumnezeu prin intermediul s u”. Acest pact i comunitatea care-l semnific , angajând în 
acela i timp temporalul i spiritualul, au o extensie universal . Ei sunt ap i s  “cuprind  nu 
numai rudenia agnatic  a Profetului ci i rudenia sa cognatic i clientela sa adoptiv , aceasta 
din urm  destinat  s  îmbr i eze toate rasele lumii” (în aceasta const  o diferen  esen ial
fa  de religia altei semin ii semitice, mozaismul care implic  doar rudenia agnatic  pe linie 
matern ).
În mod ideal, cetatea musulman  se prezint  ca o teocra ie (unii autori musulmani prefer
termenul de “teocentrie”) laic  (inexisten a unui sacerdo iu antreneaz  în islam absen a
clericilor) i egalitar . Magisteriul legislativ (amr) apar ine numai Coranului; magisteriul 
judiciar (fiqh) apar ine oric rui credincios care, prin lectura asidu i frecvent  a Coranului, 
dobânde te, cu memoria defini iilor i în elegerea sanc iunilor pe care le edicteaz , dreptul de 
a le aplica. R mâne puterea executiv  (hukm), în acela i timp civil i canonic ; ea nu 
apar ine decât lui Dumnezeu, cum o vor repeta khariji ii (exprimând, cu toate c  sunt 
diziden i, rigoarea unui principiu esen ial al islamului) i nu poate fi exersat  decât printr-un 
intermediar, un ef unic. Comunitatea credinicio ilor presteaz  jur mânt de a-l asculta pe 
Dumnezeu, în mâinile acestui delegat, tutore, substitut al lui, lipsit de ini iativ  legislativ i
autoritate judiciar . Nu exist  deci alt  autoritate temporal  decât aceea a lui Dumnezeu. 
“Puterea vine de la Dumnezeu, spune islamul, i r mâne în El, în întregime exercitat  de El, 
prin intermediul unui instrument uman”. Rezult  de altfel c  alegerea acestui intermediar, 
fiind impenetrabil  fiin ei umane, reu ita (succesul) va deveni adesea garan ia suprem  a 
legitimit ii. Acest absolutism al lui Dumnezeu are drept contraparte egalitatea cet enilor:
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egalitate ca oameni, mai întâi, fundat  negativ pe neantul naturii umane; egalitate ca 
credincio i, constitui i prin bun voin a lui Dumnezeu “ într-o stare juridic , astfel încât se 
g sesc (to i în aceea i m sur ) abilita i s  încheie cu el contract”. În teorie, aceast  egalitate se 
traduce printr-o anumit  “democra ie” în sânul comunit ii; e de re inut de pild , c  principiul 
ijhma sau consensul doctorilor este cerut pentru orice elucidare sau aplicare a datelor 
revelate, termenul doctor fiind aplicabil oric rui credincios apt de a a ceva, oricare ar fi 
condi ia sa.
Concret, în 632, la moartea Profetului (care nu putea avea succesor c ci era ultimul din spi a
profetic ) trebuia s  se g seasc  un ef; tovar ii lui Mahomed nu au reu it: de unde sciziunea 
dintre sunni i (orientarea major  în islam i se bazeaz  pe tradi ie), khariji i (prima sect
ap rut  în ordine cronologic  etimologic vine de la un verb care înseamn a ie i, deci numele 
lor semnific  desprinderea grupului respectiv din religia majoritar ) i ii i ( iism-ul este 
denumirea generic  pentru o serie de orient ri care au în comun faptul c  îl recunosc pe Ali, 
v rul lui Mohamed i singusul urma  legitim dup  moartea Profetului). Problema califatului, 
(de la r d cina khalafa = a veni din urm ) va deveni marea problem  a tiin ei politice 
musulmane. Nu se pune problema de a men iona aici toate colile, de a cita to i juri tii care 
fac m rturia, în timpul Evului mediu a fecundit ii intelectuale, mai cu seam  în domeniul 
dreptului i filosofiei, a islamului.  
I-am aminti doar pe sunnitul Mavvardi (secolul XI) care marcheaz  bine caracterul limitat al 
atribu iilor califului i orientarea lor c tre binele comun. Ele num r  10 datorii generale ale 
califului (enumerarea sa va fi reluat , f r  modificare, de teoreticienii mai recen i), printre 
care men ion m: “1. A p stra religia dup  principiile sale stabilite...3. A men ine ordinea 
public ...5. A dota frontierele cu echipament militar defensiv...6. A purta r zboiul sfânt contra 
oricui refuz  islamul, dup  ce a primit chemarea acestuia...10. Ca imamul s  se ocupe 
personal de înalta supraveghere a treburilor”. Califul este deci esen ialmente un “conservator” 
care a primit func ia sa “în depozit”.  
Averroes (Secolul XII) comentator prin excelen  al lui Aristotel, autor al teoriei dublului 
adev r. Pentru el, filosofia este un mod de apropriere a acestei lumi i a celei cere ti, de care 
pu ine persoane sunt capabile. Modurile dialectic i sofistic de abordare sunt potrivite pentru 
masa umanit ii. “Litera dogmei, urmat  de mase, nu este fals  în sine, dar are un sens 
adi ional, paralel, la care filosofia ofer  acces”. Dar filosofia nu abrog  dogma, pentru c
“adev rul nu contrazice adev rul” (cu alte cuvinte exist  un adev r al tiin ei i filosofiei i
unul al credin ei). Filosofia prin urmare, nu are influen  direct  asupra dreptului public; 
ordinea califal  care garanteaz  legea shariia, este cea mai bun  form  de guvern mânt. i în 
leg tura cu aceasta, Averoes s-a preocupat activ de rafinarea shariia, în contextul teoriei 
“finalit ii” juridice, o concep ie înrudit  cu aceea a dreptului natural.   
Ibn Haldun (secolul XIV), istoric marocan, a c rui oper  prezint  tr s turile unei puternice 
originalit i; de altfel, autorul ei avea con tiin a i orgoliul de a fi realizat o “ tiin  nou ”,
care nu se confunda nici cu istoria practicat  pân  atunci i nici cu tiin a politicii. Scopul pe 
care i-l propune în mod expres în Mokadima (Prolegomena), o vast  introducere la vasta sa 
opera istoric  este cel al stabilirii “unei reguli sigure pentur a distinge în povestirile istorice, 
adev rul de eroare” f urind astfel “un instrument care s  permit  aprecierea cu exactitate a 
faptelor”. Cartea sa - dup  cum pretinde, sau cel pu in î i propune - stabile te pentru 
evenimentele politice cauzele i originile lor, nefolosind decât “argumente extrase din natura 
lucrurilor”. “Originalitatea lui  Ibn Haldun - spune cunoscutul sociolog Gaston Bouthoul care 
i-a consacrat o substan ial  tez  de doctorat - const  în a fi încercat s  aplice la studiul 
societ ilor dac  nu metoda pozitiv , cel pu in metoda observa iei pe care au folosit-o cu mare 
succes, în operele lor de tiin e naturale i de medicin , predecesorii s i, marii filosofi arabi”. 
Desigur, continu  el, suntem departe de a afla aici metoda critic  ce se va na te mai târziu în 
Europa i nici consacrarea cercet rilor inductive pe care o vom g si în opera cancelarului 
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Becon. René Maunier remarca pe bun  dreptate c  exemplele pe care istoricul arab le aduc e 
în sprijinul tezelor sale, sunt mai degrab  ilustr ri decât demonstra ii “ Exist  mai curând la 
Ibn Haldun - conchide Bouthoul - sentimentul exigen elor criticilor s n toase i metodei 
pozitive, decât o concep ie clar  asupra acesteia”. Trebuie îns  subliniat c  în aceast  tentativ
el nu are precursori. Sau, mai bine zis, îi ignor , Politica lui Aristotel fiind pe aceea vreme 
înc  pierdut .
Pentru Ibn Haldun fenomenele vie ii sociale sunt supuse unor legi naturale. Ele se determin
reciproc i sunt determinate i de condi iile mediului geografic: clima, natura solului i
regimul alimentar, precum i de “influen ele astrelor”. Dar aceste condi ii naturale sunt mai 
constante decât fenomenele politice, care apar în raport cu primele ca episodice. De aceea, 
evolu ia acestora va c p ta o explica ie mai mult psihologic .
 Al turi de sociabilitate, el mai stabile te ca tr s tur  fundamental  a omului nevoia de 
autoritate, nevoia de a fi limitat i înfrânat de o putere superioar , în absen a c reia ar domni 
dezordinea i anarhia. De aici ajunge el la concluzia legitimit ii statului monarhic de factur
absolutist . Autoritatea, în concep ia sa, e întemeiat  pe for i apar ine grupurilor care o 
cuceresc datorit  curajului, coeziunii i spiritului lor de corp. Aceste calit i sunt generate mai 
cu seam  de via a nomad : concluzie facilitat  de particularit ile istorice ale epocii, care au 
demonstrat c  popoarele nomade au fost cele care au înf ptuit cuceriri întinse i rapide. Tr ind
într-o epoc  de decaden  a sistemelor politice ale lumii arabe, el se va preocupa mai ales de 
cauzele constituirii i dezagreg rii statelor, de originile i durata domina iilor politice, 
ajungând s  formuleze o lege natural  a evolu iei lor ciclice. Cauze psihologice fac ca 
domina ia unui grup conduc tor, a unei dinastii, s  nu dureze mai mult de trei genera ii.
Istoria cap t  astfel, în viziune sa, caracterul repet rii unor cicluri regulate de ascensiune i
dec dere, determinate, a imperiilor i civiliza iilor.  
Interesant  este la Ibn Haldun preocuparea de a analiza fenomenele politice în contextul unor 
exemple economice sau chiar mai largi, sociologice, De i i om de stat, din opera sa lipse te 
orice preocupare normativ  sau practic . Aceasta se explic , cel pu in par ial, prin fatalismul 
accentuat, propriu concep iei religioase a Coranului, ale c rui înv turi are grij  s  nu le 
contrazic . De aici i pesimismul s u implicit: el nu- i pune m car problema c  studiul 
fenomenelor sociale i politice ar putea contribui vreodat  la ameliorarea guvern mântului
societ ilor. Exceptând aceast  tr s tur  care face din el un reprezentant al spiritului medieval, 
surprinz torul s u “sim  de pozitivitate” caracteristic tiin ei moderne, ca i cultura sa 
enciclopedic , sugereaz  apropierea marelui gânditor arab de personalit ile creatoare ale 
Rena terii. Opera sa nu a exercitat îns  o influen  în istoria gândirii politice, întrucât, scris
în arab , ea a r mas uitat , pân  la redescoperirea ei de orientali ti, pe la jum tatea secolului 
trecut.  

Întreb ri recapitulative:
1. Asem n ri i deosebiri între concep ia cre tin  medieval i cea islamica, despre stat. 
2. Care este semnifica ia istoric  a teoriei “dublului adev r” formulat  de Averroes? 
3. Care este importan a aportului lui Ibn Haldun la dezvoltarea gândirii politice medievale? 
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TEMA 9 

NICCOLO MACHIAVELLI 

Dup  parcurgerea acestei teme ve i înv a: 
a. Principalele puncte de vedere în interpret rile operei lui Machiavelli.  
b. Viziunea lui Machiavelli asupra formelor de guvernare. 
c. Raportul morala-politic  la Machiavelli 
d. Statul na ional i individualismul la Machiavelli  

De i s-a spus c  "procesul intentat lui Machiavelli nu s-a încheiat", pentru c  sentin a
definitiv  lipse te înc , din lips  de consens, exist  totu i câteva elemente care întrunesc 
unanimitatea sau cvasiunanimitatea. Aprecierii c  Niccolo Machiavelli este p rintele tiin ei 
politice moderne nu i se poate opune nimic consistent, de i, în opera sa, grani a dintre tiin a
politic , în eleas  în sens renascentist, i filosofia politic  tradi ional  este adesea labil i
nesemnificativ . C  el a creat o " tiin  politic  experimental " (Kecekian), c  el opune o 
logic  practic , ce nu invoc  decât autoritatea faptelor, logicii de coal , mai ales scolastice 
(Paul Janet), c  el n-a fost un "savant de cabinet" ci un autor care îmbin  teoria politic  cu 
preocuparea pentru educa ia politic  (A. Gramsci), ci c  el a înf ptuit opera de smulgere a 
politicii de sub autoritatea vechilor norme colective, feudal-teologice (Tudor Vianu), se pare 
c  lumea filosofic i tiin ific  începe s  fie tot mai mult de acord. Dar dac  acordul se 
instituie asupra a ceea ce a f cut, procesul r mâne deschis în privin a lui cum a f cut.  
Istoria interpret rilor date Principelui, de la apari ie i pân  în prezent, este revelatoare în 
aceast  privin  (C. Antonoide, cap. II); i s-ar putea spune c  aceast  istorie nu este înc
încheiat . Orice carte nou  despre Machiavelli aduce o viziune în plus, fie c  este vorba de 
circumscrierea istoric  a semnifica iei operei sale, fie c  se concentreaz  s  degaje pro domo,
cum f cea Mussolini în 1924, "ceea ce este viu" înc , dup  patru secole i mai bine, în 
Principele.
 Dar, o sentin  definitiv  în acest proces este ea posibil ? Care s  fie cauza acestor 
interpret ri atât de variate i de contradictorii, a pasiunilor pe care le-a stârnit i care nu 
contenesc înc  s  se afirme? Desigur, una dintre ele st  în materia studiat i asupra c reia el 
se pronun , evaluativ i normativ. "Materie" polemic  prin excelen i care nu se las
subjugat  unui punct de vedere unic i "definitiv". Dar alt  cauz  st  in cititorul operei, în 
subiectivitatea lui (cu r d cini socio-politice, dar i personale); de asemenea în modalitatea 
lecturii operei.

"Avem mai multe moduri de a-l citi pe Machiavelli"- remarc  pe drept Jean Giono în 
Introducerea excelentei edi ii a operelor Secretarului florentin ap rut  în prestigioasa colec ie 
"Bibliotheque de la Pleiade". Unul dintre aceste moduri consist  în a c uta i a g si u or în 
ceea ce el a scris tratate de politic , sau chiar un tratat de politici, la plural. Este cel adoptat 
prea adesea. Or, spune Giono, sub aspect informa ional, noi tim azi mult mai mult decât el, 
pentru c  avem o experien  acumulat  mult mai bogat i mai relevant . În aceast  privin ,
ceea ce ne poate face s -l apreciem i determina s  ne întoarcem la el, este franche ea lui. El 
sfâ ie v lul iluziilor, ocupându-se cum însu i spune, doar de adev rul concret al faptelor (la 
verita effetuale) i prin aceasta e un scriitor modern. El se bazeaz  în primul rând pe 
observa ia faptelor în înl n uirile lor cauzale; dar tiin a sa politic  are i o dimensiune 
istoric : istoria, considera el, este "maestra ac iunilor noastre". Observa ia este doar par ial 
îndrept it , pentru c  Machiavelli a studiat atent istoria popoarelor vecine i mai ales 
condi iile constituirii statelor unitare sub forma monarhiilor absolute. Este adev rat îns  c
istoria roman  func ioneaz  ca o adev rat  obsesie, fiind tot timpul tentat s  abuzeze de 
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analogie i s  absolutizeze modelele antice. Ceea ce i s-ar putea repro a este c  demistific
politica contemporan  lui, mistificând îns , o dat  mai mult, politica anticilor. S  fie asta doar 
tributul pl tit umanismului renascentist? Sau se ascunde aici o fatalitate a scriitorului politic 
care înlocuie te un v l prin altul? 
În orice caz, pentru modul crud de realist în care s-a raportat fa  de politica vremii  sale a fost 
Machiavelli hulit sau adulat. Hulit, pentru c  unii au vrut s  cread  c  aceasta era politica pe 
care el o oferea drept model sau fatalitate. Adulat, pentru c  al ii au vrut s  vad  în aceast
raportare o demistificare a politicii  sau, cum credeau Spinoza i Rousseau, un manual de 
politic  pentru popor, pentru a-l înv a s  se fereasc  de tirani. 
Mai pu in s-au apropiat îns  exege ii s i de filosofia sa politic ; în aceast  privin  suntem de 
acord cu P.P.Negulescu, care relev  c  Machiavelli a realizat un sistem consecvent de 
filosofie politic . Numai c  unii dintre comentatorii s i au încercat s - i legitimeze propriile 
vederi, revendicându-se continuatorii concep iei sale. tocmai de aceea socotim necesar s
proced m la decelarea ideilor sale raportându-ne polemic la asemenea tendin e, reducând în 
modul acesta i aria de investigare, adic  neinstistând pentru relevarea i aprecierea tuturor 
tezelor importante din gândirea sa. 
Machiavelli abordeaz , în Discursuri, i problema fundamental  a originii i func iilor 
politicului, mai precis a statului (unii apreciaz  c  este primul gânditor modern care folose te 
termenul de stat, introducându-l, astfel, în tiin a politic ). Punctul s u de vedere înclin  spre 
un evolu ionism care stabile te o trecere gradual  de la simpla via  în comun (vivere 
comune), la o societate (vivere civile) care î i g se te împlinirea în stat (vivere publico).
Viziunea asupra desf ur rii concrete este impregnat  de doctrina aristotelic  despre materie 
i form . Materia statului e alc tuit  din dou  elemente: colectivitatea indivizilor sau 

materialul uman i teritoriul pe care tr iesc indivizii sau grupurile. Abia când apare forma,
statul devine realitate: i anume un "ordinamento", o orânduial  - organizare politico-juridic
- sub o autoritate, o c petenie, investit  cu suveranitate proprie. Împotriva concep iei 
aristotelice i în conformitate cu individualismul pronun at, omiprezent în teoria sa politic ,
omul ajunge zoon politikon nu urmându- i firea, ci învingând-o. Tocmai de aceea omenirea 
nu ajunge dintr-o dat  la orânduirea politic , ci în etape, la început primând necesitatea 
conserv rii i abia apoi, într-o faz  superioar , se impune ideea folosului comun (ca versiune 
a binelui comun sau interesului public). Procesul cuprinde dou  momente esen iale: primul,
alegerea c peteniei, conduc torului i supunerea fa  de el; al doilea, întronarea justi iei, prin 
edictarea legilor i garantarea aplic rii lor prin sanc iune. Machiavelli credea mult în eficien a
legilor bune; de asemenea, privind statul ca un instrumentum regni, caracterizat prin 
diviziunea între conduc tori i condu i, el stabile te o coresponden  între legi, institu ii,
moral i formele de guvern mânt.
În privin a evolu iei acestora el ne ofer  o schem  ciclic , ce cuprinde îns  trei tipuri de 
mi c ri. Privit  în ansamblu, aceast  schem  reprezint  o inova ie în filosofia politic i nu o 
simpl  repetare sau imitare a anticilor, a a cum pretinde Paul Janet. Dar s  ne explic m! 
Primul care a prezentat o evolu ie ciclic  a formelor de guvern mânt a fost Platon. "Seria" sa 
istoric  includea ca punct de plecare propirul s u stat ideal (existent doar în Republica), adic
aristocra ia, al c rei principiu conduc tor era superioritatea cunoa terii, evolu ia ulterioar
constituie moralmente o degradare: timocra ia (în care domin  c utarea prestigiului, onoarei 
i ambi ia); oligarhia, adic  domina ia minorit ii bogate care nu se poate men ine pentru c

s r cimea e înl turat  de la putere i guvern mântul se pr bu e te sub presiunea 
nemul umi ilor; democra ia, care e dominat , dup  Platon, de libertatea necump tat  ( i deci 
imoral ) i care înl tur  "speciali tii" de la conducere, facilitând în ansamblu anarhia i
anomia (dispre ul legilor scrise i nescrise), de aceea face inevitabil loc tiraniei, întruchipare a 
despotismului i premis  a catastrofei, care impune revenirea la guvern mântul aristocratic al 
în elep ilor, astfel ciclul încheindu-se. Observ m aici ideea c  excesul de libertate 
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(democra ia) pare s  duc  la un exces de servitute (tirania). Ideea fundamental  e c  devenirea 
politic  nu e numai pur  succesiunea de fapte accidentale, ci e generat  de un determinism 
strict. Dar, cum se poate observa, istoria e mult mai mult utilizat  decât respectat : descrip ia 
ontologic  a lui  Platon este, în fond, o clasificare normativ  deghizat  sub masca istoriei
i Platon însu i spune c  ordinea lor de intrare în scen    este aceea pe care aceste regimuri o 

ocup  în raport cu virtutea i viciul. 
Alt gânditor antic adept al ideii ciclului istoric (anacyclosis) este Polibiu: pentru acesta 
punctul de plecare este monarhia (ce ar fi întemeiat  pe drept), urmat  de tiranie (întemeiat
pe for ), aristocra ia (ce ar reprezenta înflorirea statului) apoi dec derea prin oligarhie, 
democra ie i ohlocra ie, care ar fi domina ia de n at  a vulgului, ceea ce ar impune 
revenirea la punctul de plecare. De fapt, dac  se excepteaz  monarhia originar , ne g sim în 
prezen a a trei tipuri de constitu ii "convenabile": regalitatea, aristocra ia i democra ia i a 
deform rii lor: tiranie, oligarhie, demagogie - adic  schema din Politica lui Aristotel. Ceea ce 
trebuie ad ugat este c  Polibiu (urmat în aceast  privin i de Cicero) nu numai c  prefer  dar 
apoteozeaz  forma mixt  de guvern mânt întruchipat în republica roman , care combin
regimurile "compensând ac iunea fiec ruia prin aceea a celorlalte", cum remarc  Jean 
Touchard, i "men inând echilibrul prin jocul for elor contrare"; este deci un "model al 
echilibrului", mult r spândit în teoria politic  ulterioar .
Machiavelli, care nu iubea "calea de mijloc" nici în structuri i nici în metode, considera:
a) c  nu exist  form  de guvern mânt potrivit  pentru orice loc i orice timp (lec ie înv at

i de Montesquieu i, pare-se, chiar de Rousseau) 
b) c  singurele forme ce merit  a fi avute în vedere sunt monarhia i republica (sau statul 

popular).
Unii au încercat s  vad  o contradic ie în faptul c  în Principele se declar  adeptul monarhiei, 
pe când în Discursuri prosl ve te republica (sau statul popular); problem  l murit  de istorie, 
relevându-se c  monarhia este apreciat  ca singurul instrument politic capabil s  realizeze 
idealul s u, adic  o Italie unit , liber i declericalizat , pe când în Discursuri el are în vedere 
guvern mântul stabil, capabil s  garanteze prosperitatea, lini tea i libertatea i, în acela i
timp, s  se adapteze oportun (nu oportunist!) la cerin ele în schimbare tocmai pentru c  are 
plasticitatea necesar . Totodat  ea ar realiza echilibrul dorit între aristocra ie i popor. Iat
explica ia acestei pretinse contradic ii în termeni clari: "Un singur om este capabil de a 
constitui un stat îns  scurt  ar fi durata atât a acestui stat cât i a legilor sale dac  executarea 
acestora ar fi l sat  în seama unui singur om; mijlocul de a asigura (executarea) este de a o 
încredin a grijii i pazei mai multora”. 
În privin a mi c rii statelor (Mesnard, 1936) el noteaz , cum spuneam, trei: 
1) mi carea proprie însu i regimului lor, de la modul s n tos la modul corupt care face s

tind  monarhia spre tiranie, aristocra ia spre oligarhie, statul popular spre confuzie;  
2) marea revolu ie ciclic  a celor trei forme fundamentale de guvern mânt prin care 

monarhia, aristocra ia i democra ia se succed rând pe rând. Aceste dou  mi c ri au ca 
rezultat o sl bire progresiv  a cet i, o degradare a energiei politice care pune aceste 
na iuni în starea de minim  rezisten ;

3) atunci se produce a treia zdruncinare (mi care) care pune punct final istoriei rii ca 
guvern mânt autonom: atrac ia statului s n tos fa  de statele bolnave sau corupte i
cucerirea acestora din urm  de c tre vecinul s n tos.

Pentru Machiavelli exist i o circula ie spa ial  a statelor mari i puternice, ca urmare a 
deplas rii sau trecerii de la un popor la altul a celebrei i divers interpretatei virtu, care nu 
este virtutea moral  ci se apropie mai mult de principiul republican al virtu ii politice sau 
civice al lui Montesquieu, f r  s  coincid  îns . Ea pare mai degrab , cel pu in în interpretarea 
noastr , c  ar fi o putere sufleteasc i structural , o energie specific  ce determin  capacitatea 
de a realiza un guvern mânt eficace, capabil, adic , s - i ating  în întregime scopurile. Ea ine 
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îns i de s n tatea moravurilor unui popor, a a cum deducem din Discursuri: "Reflectând 
asupra mersului lucrurilor omene ti, am ajuns la convingerea c  lumea se men ine în aceea i
stare, în care se g sea de mult, c  cuprinde întotdeauna aceea i cantitate de bine i aceea i
cantitate de r u, dar c  acest bine i acest r u str bat diferite locuri, diferite inuturi. Dup
ceea ce tim despre vechile imperii, le vedem pe toate stricându-se rând pe rând, din pricina 
schimb rii pe care o încercau moravurile". Mersul civiliza iei, a adar, face ca puterea i
sl biciunea s  treac  necontenit de la un popor la altul. Iat  deci c  avem de a face cu o teorie 
complex  a mi c rii formelor de guvern mânt care, spre deosebire de antici, include, pentru 
prima dat i rela iile dintre state, tendin a de a explica modific rile politice ce apar pe harta 
lumii.
Dar ideea aceasta a "masei egale de bine i de r u" care r mâne constant  nu exclude în ea 
progresul, a a cum s-a i interpretat, f când din Machiavelli un gânditor conservator? 
Ar fi multe argumente la îndemân  pentru a respinge unele concluzii pripite sau simpliste. În 
primul rând credin a sa c  ameliorarea vie ii oamenilor contemporani lui este posibil  atât prin 
cernerea înv mintelor pe care le ofer  istoria cât i prin ini iativa agen ilor politici: "Pentru 
acela care a cercetat cu aten ie faptele trecute este u or s  prevad , în orice stat, pe cele 
viitoare i s  introduc  îmbun t irile f cute i de c tre cei vechi sau, dac  nu se g se te la 
ace tia un exemplu de acest fel, s  se gândeasc  el la îmbun t iri noi, pe care s  le conceap
potrivit asem n rii care ar exista între situa iile din trecut i cele de azi". Foarte adesea 
întâlnim la el ideea c  pe baza cunoa terii realit ii politice i a însu irii înv mintelor 
istoriei, organizarea politic i via a oamenilor vor putea fi ameliorate. Aceasta o atest i
convingerea lui în posibilitatea omului de a- i domina într-un anumit fel soarta, teza care 
exprim  o important  latur  a umanismului funciar al concep iei sale. În aceast  privin , are 
o deosebit  semnifica ie faimosul capitol XXV din Principele, care este o str lucit  expresie 
a ceea ce s-a numit “concep ia omului activ”, caracteristic  pentru activismul energetic tipic 
marilor personalit i ale Rena terii.  
Chiar sentimentele sale filopopulare i credin a sa în caracterul benefic al statului v desc o 
încredere în posibilitatea amelior rii "soartei" poporului. De unde vine, se întreba 
Machiavelli, prejudecata activ  c  poporul e incapabil s  se guverneze singur? Din faptul c
"toat  lumea e liber  s  vorbeasc  r u de popor, chiar i atunci când domne te cu plin  putere 
( i libertatea antic  sper c  ne-o atest  din plin - n.n.), pe când nimeni nu vorbe te r u de 
principi decât cu mare aten ie i tremurând”. Poporul e plin de bun sim i de prevedere i e un 
judec tor mai bun decât principele. Rareori îl vezi în elându-se, fiind parc  dotat cu facultatea 
de a prevedea binele i r ul. "Nu f r  dreptate s-a zis c  vocea poporului e vocea lui. De aici 
i op iunea sa clar  - dincolo de înf ptuirea sarcinii excep ionale a unific rii i eliber rii Italiei 

- pentru republic  sau statul popular. "Experien a atest  s  popoarele nu i-au m rit niciodat
nici bog ia nici puterea f r  un guvern mânt liber”. 
În felul acesta el se afirm  ca un gânditor cu adev rat nou i îndr zne  - tipic pentru epoca 
Rena terii: el a avut curajul de a rupe cu concep iile oficial recunoscute ca progresiste, 
dezv luindu-le ca solu ii incomplete. Tocmai în asta const  deosebirea calitativ  a lui 
Machiavelli fa  de prima perioad  a Rena terii, asupra c reia a atras aten ia Gramsci: dac
Dante încheie Evul mediu (o anumit  faz  a acesteia), apari ia lui Machiavelli înseamn  c
unei faze a lumii noi i-a reu it de acum s - i pun  cu mare claritate propriile ei probleme i s
lucreze la solu ionarea lor. 
Individualismul lui Machiavelli i concep ia sa despre om au fost declarate ca antisociale. Mai 
mult, s-a subliniat adesea pesimismul s u funciar în fa a omului. Este semnificativ c  acest 
pesimism este invocat de Mussolini pentru a demonstra c  "doctrina lui Machiavelli este vie 
ast zi dup  mai bine de patru secole" (Mussolini,1937). Pornind de la faptul c  politica este 
arta de a guverna oamenii, conduc torul fascist conchide c  elementul fundament al acestei 
arte este omul i c , tocmai de aceea, judecata negativ  asupra oamenilor nu este accidental ,
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ci fundamental  în spiritul lui Machiavelli, iar el va agrava aceast  judecat  negativ , acest 
pesimism. Identificând principele cu statul, Mussolini socoate c  antiteza dintre principe i
popor, dintre stat i individ este fatal  în concep ia lui Machiavelli. În timp ce indivizii tind, 
împin i de propriul egoism, la atonie social , statul reprezint  o organiza ie i o limitare. 
Individul tinde continuu s  evadeze. Cu excep ia câtorva, eroi sau sfin i, to i  ceilal i sînt în 
stare de revolt  poten ial  contra statului. Iat  cum, denaturând concep ia lui Machiavelli, se 
ajunge la fundamentarea opresiunii i represiunii totalitar - autoritare. Dar Mussolini nu se 
opre te aici; dep ind cadrul istoric al gândirii lui Machiavelli, el spune c  poporul este o 
entitate pur abstract , ca entitate politic i c , adjectivul de suveran aplicat poporului este o 
"fars  tragic "; iar sistemele reprezentative apar in mai mult mecanicii decât moralei. 
Concluzia sa e deosebit de relevant : dat fiind c  exist  totdeauna conflictul între for a
organizat  a statului i fragmentarismul indivizilor i grupurilor, regimuri exclusiv consim ite 
n-au existat niciodat , i nu vor exista probabil niciodat , de aceea trebuie "s -i faci s  cread
prin for ". A adar, Mussolini îl folose te pe Machiavelli ca punct de plecare pentru a ajunge 
la concluzia politic  a utiliz rii nelimitate a for ei împotriva poporului. 
Individualismul lui Machiavelli este expresia tipic   a unor raporturi sociale ce începuser  s
se dezvolte: acest individualism nu se afirm  numai împotriva universalismului tomist i
clerical, dar el serve te i ca instrument de atitudine f i  împotriva conservatorismului i
fenomenelor de descompunere din rândurile nobilimii. În aceast  privin  nu e nici o îndoial
c  el a mers mult înaintea tendin elor celor mai progresiste ale Rena terii. Individualismul lui 
Machiavelli se afla conectat la tendin a obiectiv  a dezvolt rii istorice, cel pu in în dou
aspecte esen iale:  
a) el este vestitorul unui puternic stat na ional i, prin aceasta, sprijin  procesul obiectiv al 

destr m rii orânduirii feudale (este semnificativ c  Frederic al II-lea al Prusiei s-a ridicat 
în Antimachiavell-ul s u împotriva concluziilor Principelui, tocmai pentru a asigura 
suprema ia Prusiei; în rest, el poate fi considerat un teoretician i practician consecvent al 
machiavellismului);  

b) individualismul lui Machiavelli se muleaz  foarte bine pe interesul ap r rii i promov rii 
propriet ii burgheziei, împotriva feudalismului dar i a propriet ii biserice ti (Papa e 
destul de slab pentru a nu putea realiza unitatea Italiei, dar e destul de puternic ca s-o 
împiedice!). Concep ia sa despre stat este orientat  împotriva pluralit ii feudale, iar 
suveranitatea statului na ional materializeaz , în aceast  lumin , individualismul drept 
contrast la universalismul feudal. 

Machiavelli a fost primul dintre gânditorii moderni care a relevat interesul ca element motor 
al ac iunilor umane; i nu e vorba de un interes abstract, ci de unul care se întrupeaz  în 
proprietatea privat  - obiect al conflictelor de interes în societate. Tot el este primul care 
trateaz  politica drept domeniu al conflictului dintre interesele sociale materiale ale unor 
grupuri i personalit i. De aici i realismul s u în formularea concluziilor politice privind 
luarea în seam  a diferitelor interese care motiveaz  comportamentul uman. 
Unii autori au exagerat unilateral nu numai pesimismul s u ci i imoralismul s u, chiar 
amoralismul perceptelor sale. Este adev rat c  Machiavelli face pasul decisiv în scoaterea 
politicii de sub tutela teologiei i moralei cre tine (s  ne gândim doar la ridicolul exigen ei de 
a respecta în ac iunea politic  sau într-un r zboi de ap rare a preceptelor morale ale predicii 
de pe munte!), dar i a moralei tipice rela iilor feudale i chiar ale moralei private a rela iilor 
interindividuale, fundamentând principii ale moralei publice, întemeiate pe interesele statului 
ca o chintesen  a interesului public sau general. Desigur, ultima no iune este viu disputat
tocmai deoarece con inutul s u istorico-concret este variabil. Machiavelli tr ie te într-o epoc
cu interese precis definite în opera sa i cu oameni a c ror mentalitate e dominat  de interesul 
material privat. Tocmai de aceea realismul crud de care vorbeam era singura solu ie pentru o 
politic  eficace în slujba unor scopuri istorice te legitime, progresiste. Deosebirea este atât de 
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mare între felul în care oamenii tr iesc i felul în care ei ar trebui s  tr iasc  - subliniaz
Machaivelli în sprijinul realismului promovat de el - încât acela care las  la o parte ceea ce 
este pentru ceea ce ar trebui s  fie, mai curând afl  cum ajung oamenii la pieire decât cum pot 
s  izbuteasc . Acela care ar voi s - i proclame oricând i oriunde încrederea lui în bine ar fi 
cu necesitate doborât de ceilal i care sunt în jurul lui i care nu sînt oameni de bine. A adar,
principele care vrea s - i p streze puterea va trebui s  înve e neap rat s  poat  s  nu fie bun i
s tie s  fie sau s  nu fie astfel dup  cum este nevoie. 
Abordând cre tinismul, el remarc  faptul c  înv tura acestuia e contrar  spiritului politicii, 
i anume spiritului gra iei c ruia popoarele sau societ ile pot prop i i deveni prospere. Mai 

mult decât atât, comenteaz  Tudor Vianu, ar tând c  e un merit mare pentru cineva s  sufere, 
s  îndure nedreptatea for ei, decât s  practice el însu i for a, cre tinismul las  loc liber 
abuzurilor tiranilor josnici, care profit  de aceast  sl biciune a popoarelor. Locul lui 
Machiavelli în formarea mentalit ii moderne, continu  autorul român, se define te tocmai 
prin cucerirea de sens modern, care înseamn  independientizarea valorilor politice de cele 
morale i religioase.  
I s-a repro at lui Machiavelli imoralitatea mijloacelor recomandate, desconsiderându-se 
scopul progresist i umanist pe care-l avea în vedere. Este adev rat c , într-un plan mai 
general, nici un scop nu poate justifica mijloace odioase, ca asasinatul sau genocidul de pild .
Machiavelli n-a inventat îns  nimic, el a f cut inventarul mijloacelor folosite în politica 
vremii i le-a confruntat prin prisma eficien ei lor istorice. Pentru a ne face o imagine exact
asupra acestor mijloace, nu avem nevoie de alt efort decât acela de a-l citi (sau reciti) pe 
Shakespeare: e vorba de piesele ce cuprind istoria luptelor pentru coroana englez  de la 
sfâr itul secolului al XIV-lea i pân  în ultimii ani ai secolului al XV-lea. Iat i comentariul 
avizat i penetrant al lui Ian Kott: “în fiecare din piesele istorice, suveranul legitim târ te 
dup  sine un lung ir de crime. A îndep rtat feudalii care l-au ajutat s  pun  mâna pe coroan ;
a ucis întâi pe du mani, apoi pe vechii alia i; a început s -i execute pe succesorii posibili i pe 
pretenden ii la tron. Dar n-a reu it s -i extermine pe to i. Un tân r prin -fiu, nepot sau frate al 
celui ucis - se întoarce din exil spre a revendica dreptul uzurpat. În jurul lui se strânge 
nobilimea îndep rtat  de la putere, pentru c  el întruchipeaz  speran a c  se va instaura o 
ordine nou i, o dat  cu aceasta, justi ia. Dar fiecare pas spre putere înseamn  o alt  crim , o 
alt  silnicie, un alt sperjur. i când noul principe ajunge în apropierea tronului el are în urma 
sa un lan  de crime la fel de lung ca acela al suveranului legiuit. Când va fi încoronat va fi tot 
atât de hulit. I-a ucis pe du mani, acum î i va ucide pe vechii alia i, i în numele drept ii
batjocorit apare un nou pretendent la tron. Ciclul s-a închis. Începe un nou capitol. O nou
tragedie istoric …”(Kott, 1969, pg. 14-15). 

Ceea ce l-a determinat, probabil, s  insiste i asupra unor mijloace în conflict cu 
morala general-uman  a fost - într-un plan general - tocmai individualismul acerb cu morala 
sa de competi ie aspr i necesitatea învingerii piedicilor (care, uneori, erau personalizate în 
personaje sau categorii politice) ce se puneau în calea centraliz rii statului, iar într-un plan 
mai special, particular, decaden a vie ii politice italiene din st tule ele peninsulare i rolul 
nefast al nobilimii i papalit ii.

Concep ia sa era profund individualist  - s-a spus c  a fost cea mai pronun at  expresie 
a individualismului burghez - dar el a sesizat primejdiile imense pe care le genereaz
individualismul i egoismul sectar de grup sau de familie. Numai c  el a crezut c  a a a fost i
tot a a va fi întotdeauna. De aceea, accentueaz  tot timpul interesul public, al provinciei 
(na iunii), al poporului (în sensul restrâns pe care-l putea avea atunci).

Ceea ce este important îns  este faptul c  Machiavelli nu absolutizeaz  nici un 
principiu, nici un precept, pe când machiavelismul - sau alte coli de gândire care se revendic
de la el, de exemplu ra iune de stat, sau realismul politic, absolutizeaz  orice precept, 
transformându-l în principiu-dogm  (ce s-ar putea aplica indiferent de condi ii). i ceea ce 
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este iar i tipic, machiavelismul apare în raport cu concep ia corect interpretat  a Secretarului 
florentin, ca un distilat al negativului. Cazul lui Mussolini a fost, credem, revelator în aceast
privin

Dar nu e singurul: viziunea pesimist  asupra naturii umane este punctul de plecare al 
realismului politic, doctrin  actual  care postuleaz  for a ca mijloc tipic de solu ionare a 
problemelor interna ionale i justific  r zboiul (rece sau cald). Realismul politic transform
for a de instrument în esen  a politicii. În acela i timp, el denudeaz  conceptul de interes de 
orice con inut social-istoric; ra iunea de stat a machiavellismului este invocat  mai ales 
împotriva popoarelor, a libert ii lor i deci i împotriva progresului. James Burnham 
formuleaz  în treisprezece puncte canoanele teoretice i doctrinare pe care le socoate principii 
comune tuturor machavellienilor (în care include în primul rând pe reprezentan ii colii 
realist-pozitiviste care au elaborat o viziune tehnico-elitist  asupra puterii i rela iilor politice; 
Gaetano Mosca, Georges Sorel, Robert Michels, Vilfredo Pareto despre care se spune c
definesc machiavellismul. 

Întreb ri recapitulative 
1. Care sunt principalele puncte de vedere asupra operei lui Machiavelli? 
2. Care este viziunea lui Machiavelli asupra formelor de guvernare? 
3. Care este raportul moral -politic  la Machiavelli? 
4. Care este contribu ia lui Machiavelli la no iunile de stat na ional i individualism? 
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TEMA 10 

THOMAS MORUS I SEMNIFICA IA UTOPIEI 

Dup  parcurgerea acestui curs ve i înv a: 
a. Raportul gândirii utopice cu tiin a i filosofia politic .
b. Relevan a Utopiei lui Thomas Morus pentru începuturile socialismului utopic. 
c. Care este contribu ia pe care a avut-o umanismul lui Morus la dezvoltarea gândirii 

politice.  

Existen a unor concep ii diferite asupra filosofiei politice pune probleme i asupra raportului 
acesteia cu gândirea utopic . Punctul de vedere radical-negativist porne te – socotim – de la o 
interpretare improprie a naturii i func iilor filosofiei politice. Pozi ia lui Dante Germino, de 
respingere a încadr rii dimensiunii utopiste în tradi ia filosofiei politice, este tipic  în acest 
sens: “teoria politic  [în sens american, de filosofie politic ], fie antic  sau modern , î i d
seama c  lumea este a a cum este i nu altfel. Sarcina teoriei politice este de a descrie conditio 
humana i nu de a se angaja în încercarea gre it  de a o transforma în ceva ce în principiu ea 
nu poate fi (D. Germino, 1967, p.32). Concep ia sa limitativ  e insutenabil  nu numai pentru 
c  s r ce te libertatea imagina iei politice refuzând s  aprecieze rolul jucat de gânditorii 
utopi ti i nesocotind func ia recomand rilor utopiste în formularea scopurilor ultime, chiar 
dac  uneori nerealiste, în direc ia c rora este îndreptat  ac iunea politic ; ea e inacceptabil i
pentru c  nu ine cont de, sau, pur i simplu denatureaz  natura specific  a ac iunii politice, 
r pindu-i o dimensiune esen ial , definitorie: cea atitudinal-axiologic . Întreaga istorie a 
filosofiei sau tiin ei (în sensul larg, premodern) politice atest  prezen a necesar  a acestei 
dimensiuni, al turi de cea teoretic-explicativ , teoretizatoare. 
Referindu-se la calificarea epistemologic  a întreprinderii lui Aristotel, considerat întemeietor 
al tiin ei politice, i semnalând prezen a momentului normativ, prin proiec ia statului perfect, 
apreciam în incursiunea noastr  asupra istoriei tiin ei politice c  “ o modalitate de 
manifestare a acestui element normativ specific  epocii, cum o atest  istoria gândirii politice, 
este tocmai schi area unor astfel de proiecte ideale. Aceast  modalitate va fi restaurata, în 
condi ii i cu mijloace noi, de umanismul renascentist sub forma utopiilor; e una dintre 
manifest rile reînvierii antichit ii, proprii acestui tip de umanism” (O. Tr snea, 1970, p. 27). 
Încercând s  disting  metodic teoriile utopiste de cele pragmatice, James W. Downton 
Jr. men ioneaz  dou  tr s turi definitorii (cf. James W. Downton Jr i D. Hart, 1972, p. 7-
12).
a) prima s-ar manifesta în tendin a evident  de remodelare a naturii fundamentale a omului. 

Într-adev r, orice filosofie presupune cu necesitate o anumit  viziune antropologic . Or, 
sub acest aspect, se poate constata c  o gândire utopist  este foarte adesea mult mai pu in
metafizic-dogmatic  în în elegerea “naturii  umane” decât alte tipuri de gândire filosofic .
Dac  o gândire politic  conservatoare î i întemeiaz  concluziile inamovibilit ii statu-
quo-ului prin imuabilitatea “naturii umane” sau chiar ipoteza crea iei divine, prin gândirea 
utopist  natura omului apare mult mai maleabil . Exist  cel mai adesea chiar o 
supozi ie subiacent  cu privire la perfectibilitatea omului i societ ii. Dup  cum 
remarca George Kateb, teoreticienii utopi ti au presupus “fie c  o mân  de oameni erau 
(sau ar putea fi f cu i) destul de asem n tori îngerilor pentru a putea fi acredita i cu o 
uria  putere cum e cea cerut  de o ordine social  perfect ; fie c  marea mas  a oamenilor 
era (sau ar putea fi f cut ) destul de asem n toare îngerilor i ar putea tr i într-un 
asemenea mod încât sarcinile coercitive ale guvernului s-ar perima” (G. Kateb, 1963, 
p.69).
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b)  A doua tr s tur  important  ar fi eliminarea surselor de conflict care încurajeaz  luptele 
politice fac ioniste; teoreticianul utopist nu se opre te dup  înl turarea caracteristicilor 
negative ale omului, ci izoleaz i alung  din corpul politic “condi iile structurale 
negative” – sursele conflictului politic i ale dezordinii, instituind armonia politic i
fericirea public .

Relevând polisemia termenului utopie ( i dup  domeniul în care se manifest ), G. Kateb 
re ine pe acela de utopism i-l desemneaz  ca pe o tradi ie persistent  a gândirii despre 
societatea perfect , în care perfec iunea este definit  ca armonie. Armonia, ca valoare – 
control a societ ii perfecte, înseamn  armonia fiec rui om cu sine însu i i, concomitent, a 
fiec rui om cu to i ceilal i. Indiferent de institu iile i reorganiz rile preconizate, indiferent 
deci de mijloace, urm rirea consecvent  a acestui el comun, armonia, ar determina încadrarea 
unui proiect în tradi ia utopismului (G. Kateb, 1968, p. 267-269). În conformitate cu acest 
criteriu, scria Kateb cu îndrept ire, “Leviathanul” lui Hobbes sau “Al doilea tratat”… al lui 
Locke nu sunt parte a literaturii utopismului întrucât preocuparea lor se limiteaz  la structurile 
politice, iar scopul lor major este s  fac  societatea tolerabil , nu perfect ; în schimb, 
“Republica” lui Platon, p r i ale “Politicii” lui Aristotel i “Contractul social” al lui 
Rousseau sunt lucr ri de teorie politic  în tradi ia utopismului.
Dealtfel, încerc rile de a explica apari ia i con inutul utopiilor au dat, cel pu in pân  în 
prezent, rezultate divergente; una dintre cauze este necristalizarea criteriilor tipologice care au 
f cut ca utopia în general s  fie explicat  prin condi iile i structura unui tip particular de 
utopie. De i multe abord ri ingenioase, dar infructuoase din cauza p r sirii terenului 
sociologic, au încercat s  explice utopia prin psihologia autorilor – utopi tii- sau prin referin a
la o civitas dei, un mit de perfec iune social  presupus în mod misterios prezent în 
incon tientul tuturor oamenilor; i totu i utopia – chiar i în cazul unui catolic ca Morus -  este 
cetatea Omului, fiind tolerant , aproape indiferent , fa  de orice fel de gândire religioas .
S-au v zut în  utopii visuri n scute dintr-un sentiment de singur tate total  a unui grup sau 
clase sociale. Acest sentiment de p r sire – în sensul lui Geworfenheit – al lui Heidegger - ar 
fi starea omului aruncat în lume, l sat în seama lui, nea tepând nimic de la o putere superioar
în instan a c ruia el nu mai crede. 
Pentru Jean Servier utopia este “reac ia unei clase sociale, viziunea lini titoare a unui viitor 
planificat, exprimând prin simbolurile clasice ale visului dorin a sa profund  de a reg si
structurile rigide ale cet ii tradi ionale…în care omul, eliberat de liberul s u arbitru, se 
încarcereaz  cu u urare în re eaua coresponden elor cosmice i a interdic iilor” (J. Servier, 
1967, p. 23). O astfel de interpretare este unilateral , pentru c  nu toate utopiile proiecteaz
viitorul în sensul redobândirii “vârstei de aur” a trecutului; pe de alt  parte, ea tinde s  pun
totul pe seama utiliz rii simbolismului oniric pentru a explica viziunea utopist  asupra lumii 
în gândirea european , de la Platon pân  în zilele noastre.  
O men iune aparte merit  sensul special atribuit de Karl Mannheim, dup  care, spre deosebire 
de ideologii, care sunt legate de interesele grupurilor dominante i au o func ie justificatoare i
conservatoare, utopiile sunt legate de grupurile oprimate i au o func ie dinamic i
contestatoare; restrângând i mai mult sfera no iunii, K. Mannheim consider  utopice doar 
acele idei care sunt “situa ional transcendente” i nu doar proiec ii de dorin e care au într-un 
mod oarecare un efect de transformare asupra ordinii istorico-sociale existente; a adar, ceea 
ce li se cere este puterea de a distruge, în lumina obiectivelor plasate în viitor, ordinea 
existent . În virtutea acestor exigen e restrictive, K. Mannheim consider  c , spre deosebire 
de Thomas Münzer, Morus este o figur  lipsit  de semnifica ie sociologic  în istoria real  a 
gândirii utopice.  
Dar dac  Mannheim îi pretinde utopiei capacit i nemijlocit transformatoare – pe care e 
departe s  le poat  avea orice utopie - se poate reduce rolul acesteia la o simpl  compensa ie 
oniric ? Înclin m, evident, spre un r spuns negativ. 
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Problema aportului utopismului la îmbog irea gândirii filosofice i social-politice merit
toat  aten ia; examenul ei va învedera câ tiguri aproape neb nuite.
Prima contribu ie ce trebuie înregistrat  este critica ampl , adesea deosebit de lucid i de 
p trunz toare pe care gândirea utopist   o realizeaz  în foarte multe dintre cazuri. Aceasta 
arat  c  utopiile sunt reflexul unor puternice tensiuni sociale, pe care ele încearc  s  le 
remedieze, consacrându- i astfel voca ia critic-normativ . Literatura utopist  se înscrie a adar
ca o contribu ie la modelarea con tiin ei unei societ i. În aceast  privin  este notabil
remarca profesoarei de tiin  politic  de la Harvard, Judith Shklar c  to i scriitorii care au 
urmat modelul lui Morus au fost critici în dou  sensuri: primul se refer  la critica 
orânduielilor existente în spa iul i timpul în care tr iau; cel lalt sens, mult mai important, 
const  în faptul c  utopia a fost modalitatea (umanist  am sublinia noi) de respingere a acelei 
no iuni de “p cat originar” care privea virtutea i ra iunea uman  natural  ca facult i debile i
fatalmente alterate. Întreaga utopie clasic  a reprezentat un atac împotriva teoriei radicale a 
p catului originar; i prin aceasta a devenit o imagine i o m sur  a altitudinii morale pe care 
omul o poate atinge folosind doar puterile sale (J. Shklar, 1967, p. 104).  
În al doilea rând, literatura utopismului luat  ca întreg, cum bine noteaz  George Kateb, 
îmbog e te sensul posibilit ii umane. Criticând ceea ce exist  prin compara ie cu ceea ce 
trebuie s  fie, relevarea contrastului conduce la îmbog irea perspectivei, la educarea 
sentimentului alternativei, a unor calit i umane ocultate, capabile de noi experien e posibile.
În fine, datorit  caracterului global al proiectului de reînnoire utopic  a societ ii, multe din 
lucr rile ce se înscriu în tradi ia utopismului au turnura unor viziuni sociologice 
comprehensive, de natur  s  stimuleze în elegerea rela iilor sociale în interac iunea lor. Sau, 
cum inspirat scrie acela i G. Kateb, ochii no tri sunt instrui i s  priveasc  totalit ile.  
Din toate acestea rezult  c  utopia – în sensul pe care-l accept m – nu poate fi redus  la un 
simplu “exerci iu mental” (R. Ruyer, 1950, p.9), la un simplu mit, sau un oarecare plan de 
reform i nici la o stare spirit “în dezacord cu starea de realitate în care ea se produce” 
(Mannheim, 1956, p. 124). Sub acest aspect, este mai aproape de realitate defini ia propus  de 
A. Gerlo în concluzia unui colocviu dedicat utopiilor Rena terii: “Utopismul apare ca o form
de reflec ie care se consacr  descrierii într-o manier  detaliat  sau pur i simplu schi at  … 
unei societ i ideale, prin urmare imaginare, în care cet enii tr iesc în condi ii politice i
sociale pe care autorul le consider  cele mai bune, în consecin i cele mai dezirabile. Ceea 
ce vrea s  spun  c  no iunea de utopie presupune o structur , o “Cetate”, în care sunt 
realizabile profunde transform ri politice, economice, sociale, pedagogice, religioase, etc. În 
acest sens, orice utopie implic  o viziune (dac  nu i o analiz  critic  asupra prezentului, care-
i g se te remediul în “proiectarea de comunit i experimentale” (B.F. Skinner), chiar dac

respectivul “experiment” r mâne o construc ie imaginat .
Rena terea este ceea care aduce în domeniul gândirii sociale i politice un element de 
excep ional  importan : na terea socialismului utopic. Lucrarea lui Thomas Morus “De
optimo republicae statu deque nova insula Utopia (1516), cunoscut  sub denumirea 
prescurtat , devenit  celebr , de Utopia, a exercitat o influen  covâr itoare asupra 
posterit ii.
Morus introduce în literatura filosofico-politic  o nou  metod , metoda utopist , un mod 
specific de raportare critic  la realit ile social politice contemporane i de proiectare într-o 
lume fantezist , inexistent  (utopie = nic ieri) a unui ideal social-politic care cap t
caracterul unui plan ra ional de reconstruire a societ ii. Este deci o metod  subtil  sui-generis 
de critic  social i politic i totodat  de prospectare. “Descrierea fantezist ” îndepline te 
acest rol dublu, substituindu-se atât analizei tiin ifice a realit ii, cât i descifr rii liniilor 
viitoarei dezvolt ri prin previziunea tiin ific . Aceast  substitu ie poate fi considerat  un 
r spuns inventiv la condi iile social-economice nematurate i, totodat , la insuficien a
posibilit ilor de analiz tiin ific  generate de epoc . Metoda utopist  va servi, cum se tie, la 
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dezvoltarea unei viguroase literaturi social-politice închinate reorganiz rii societ ii în spiritul 
echit ii i justi iei sociale.  
Desigur, nu întreaga literatur  utopist  a Rena terii este de orientare socialist : englezul 
R. Burton i germanul K. Stiblin au elaborat utopii antiegalitare, iar cancelarul i filosoful 
materialist Francis Bacon men ine, în “Noua Atlantid ”, proprietatea privat i imagineaz  o 
lume în care tiin a este valoare suprem , ceea ce a determinat s  fie men ionat printre 
precursorii nemijloci i ai tehnocratismului.
S-a accentuat c socialismul utopic renascentist este socialism ascetic;  este adev rat, i
aceast  tr s tur  poate fi explicat  atât prin stadiul dezvolt rii tehnico-economice cât i prin o 
anumit  viziune tradi ional  asupra comunismului care se prelunge te i prin socialismul 
utopic renascentist. Dar nu numai prin el: socialismul ascetic, “primitiv”, se reg se te i în 
secolele XVII i XVIII, în revendic rile mi c rii diggers, al c rei exponent teoretic a fost 
Gernard Winstanley- constituind aripa extrem  a “nivelatorilor”, ca i în “societatea egalilor” 
preconzat  de Gracchus Babeuf i P. Buonarroti.  
Nu putem fi îns  integral de acord cu aprecierea generalizant  a lui Claude Willard, dup  care 
prima originalitate a utopiilor Rena terii a fost caracterul lor profund religios (C. Willard, 
1971, p. 25). Dac  în cazul lui Münzer i al anabapti tilor “milenarismul cre tin” i idealul 
comunist al cre tinismului primitiv alimenteaz  revolta social i o orienteaz i împotriva 
bisericii dominante, nu se poate spune acela i lucru despre celelalte proiec ii utopiste ale 
Rena terii. Acolo unde mai apar elemente religioase, ele sunt în bun  m sur  exterioare, fiind 
o prelungire în form  a modalit ii medievale de a dezbate problemele laice, politice într-un 
ve mânt religios; mai ales când erau îndreptate împotriva bisericii. 
“Utopia” lui Morus instituie, a adar, o nou  direc ie în gândirea social-politic  – socialismul 
utopic - reprezentând în acela i timp “un element nou în istoria reflec iei sociologice” 
(J.Servier, 1967, p. 124). Desigur, pentru a o în elege în toate aspectele i inten iile sale, opera 
trebuie plasat  în contextul social al timpului s u; analiza ampl  realizat  de Karl Kautsky (K. 
Kautsky, 1945) într-o manier  pilduitoare ne scute te de un asemenea efort. Putem consemna 
doar complexitatea contradictorie a acestui al XVI-lea secol european, care st  la originea 
înfloririi cu totul neobi nuite a filosofiei politice i care a oferit i geniului lui Morus solul 
fertil pentru întreprinderea sa novatoare. Pentru c  Anglia perioadei capitalismului primitiv 
reprezint  obiectul criticii sale, împins  în unele aspecte la un deosebit de semnificativ grad 
de generalizare, i tot Anglia este insula pe care ar dori s  vad  instalate noile rânduieli. 
Contemporanii vedeau în “Utopia” o coal  de înv turi excelente i de sfaturi folositoare, 
din care statele î i vor lua institu iile i le vor adapta necesit ilor lor, o carte care d
conduc torilor de state prescrip iuni pentru modul în care s - i guverneze statele. Inten ia
corespundea într-adev r spiritului epocii – dovad i mul imea “îndreptarelor” i
“manualelor” pentru principi care ap reau în acei ani (chiar i cele ale lui Machiavelli i
Erasm). Lucrul poate fi de altfel dedus i din text, în care se arat  c  nu po i “s - i pui mintea 
i iscusin a în slujba treburilor ob te ti” în alt mod ”decât ca sfetnic al unui principe de 

seam ”. În condi iile monarhiei absolute, nu putea fi o excep ie credin a c  “de la principe, ca 
dintr-un izvor nesecat, pornesc tot binele i tot r ul unui popor” (Morus, 1958, p.49). De aici 
i elementul cel mai utopic din întreaga construc ie morusian : noile rânduieli sunt introduse 

în insul  de un principe luminat, Utopus, în urma cuceririi acesteia. Socialismul utopic î i
v de te astfel - înc  de la începuturile sale – latura cea mai slab , în incapacitatea funciar  de 
a elabora c ile trecerii la noua societate, adic  tocmai la elaborarea mijloacelor politice
pentru dep irea limitelor societ ii ale c rei vicii le critic . Cum remarca i Kautsky, elurile 
lui Morus sunt moderne; modul de produc ie al epocii putea oferi unui spirit remarcabil 
posibilitatea de a-i în elege tendin ele, dar nu era nici pe departe destul de dezvoltat pentru a-i 
oferi mijloacele pentru a înfrânge aceste tendin e. “De aceea i comunismul lui Morus este 
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modern în privin a celor mai multe din tendin ele sale i ne-modern în privin a multora dintre 
mijloacele sale” (K. Kautsky, 1945, p. 275). 
Contemporanii lui  Morus vedeau, totodat , în Utopia influen ele combinate ale lui Platon i
Augustin; comentatorii de mai târziu au exagerat influen a platonician  pân  la a o considera 
“o versiune cre tin  a Republicii lui Platon adaptat  la o nou  ordine social ”. În genere, în 
istoriografia ideilor politice s-a exagerat filia ia dintre Platon i Morus – cu toate desele 
referiri întâlnite în lucrare la întemeietorul Academiei. Dar nici con inutul fundamental (adic
solu iile care alc tuiesc socialismul s u utopic) i nici metoda nu sunt inspirate de modelul lui 
Platon. Mai degrab  se poate vorbi - sub raportul substan ei sociale – de o influen  a 
romanelor sociale elenistice de tipul Cronicii sfinte a lui Euhemeros i al Statului soarelui al 
lui Iambulos (care va inspira i titlul operei lui Campanella).  
“Nu cred, scrie J. Servier – c  Thomas More ar fi dat o baz  comunist  cet ii sale perfecte 
dac  împ r irea bunurilor i egalitatea social  n-ar fi constituit, de trei secole, esen ialul 
aspira iilor populare“ (J. Servier, 1967, p. 134). 
Critica pe care Morus o întreprinde realit ilor vremii merge adesea dincolo de ele, vizând 
sistemul propriet ii private în general. Nu mai insist m asupra genialei analize f cute de 
Morus  asupra procesului acumul rii primitive a capitalului în care dezv luirea profund  a 
cauzelor se îmbin  cu p trunderea lucid  a consecin elor, insistând mai cu seam  asupra 
m ririi pr pastiei dintre boga i i s raci, cre terii num rului s racilor, cu toate urm rile 
sporirii masei dezmo teni ilor. Este notabil  aici ideea – care va lua o mare amploare în 
secolul al XVIII-lea, în mi carea pentru reforma dreptului penal – necesit ii propor ionalit ii
pedepselor în raport cu gradul periculozit ii reale a infrac iunilor, dar mai ales eviden ierea 
penetrant  a cauzelor sociale ale cre terii fenomenului infrac ional. O legisla ie prea sever
r mâne o crim  împotriva celor n p stui i, atât timp cât nu se întreprinde nimic pentru 
lichidarea acestor cauze sociale structurale. De aici el ajunge la o revelatoare în elegere a 
naturii sociale a statului i a func iei social-politice a dreptului. Statele cele mai înfloritoare nu 
sunt “nimic altceva decât o uneltire a celor boga i care, în numele i sub ocrotirea statului, î i
v d doar de treburile i de câ tigurile lor; ei n scocesc i chibzuiesc toate mijloacele i toate 
tertipurile prin care ajung, întâi s - i asigure st pânirea f r  nici o team  a unei averi strânse 
prin mijloace neîng duite, i al doilea s  cumpere la cel mai mic pre  munca i truda s racilor 
i s  trag  foloase din mizeria lor. Iar aceste uneltiri, îndat  ce boga ii, în numele norodului, 

adic i în numele s racilor, au hot rât s  fie statornicite, cap t  putere de lege” (T.Morus, 
1958, p. 156). De aceea, statul Utopiei nu este “numai cel mai bun, dar i singurul care ar fi 
îndrept it s  n zuiasc  pentru sine la numele de stat, adic  de stat al ob tii (T.Morus, 1958, p. 
154).
Dar statul nu va putea deveni un “stat al ob tii”, atâta timp cât se va baza pe inegalitate 
social i va continua s  fie instrumentul conserv rii ei. Aceasta este ideea fundamental ,
realmente revolu ionar , exprimat  poate cel mai clar din toat  literatura socialismului utopic. 
Pornind de la aceast  premis i întemeiat  pe acest principiu, viziunea lui Morus asupra 
societ ii utopienilor va întemeia o anumit  direc ie în dezvoltarea socialismului utopic. 
În primul rând el rezerv  statului un rol cu totul deosebit în reglarea con tient  a vie ii
cet enilor, rol ce decurge în chip esen ial din faptul c  întreaga societate este conceput  ca o 
unitate economic .
Unitatea productiv  fundamental  este familia, conceput  ca un atelier me te ug resc cu 
caracter ob tesc, profilat pe o singur  meserie; sistemul breslei medievale î i pune amprenta 
asupra viziunii sale. Condi iile epocii se v desc i în faptul c  îndestularea tuturor - printr-o 
reparti ie dup  nevoi, reduse îns  la un nivel de simplitate sau chiar austeritate – devine 
posibil  nu datorit  progresului tehnic (idee str in  înc  lui Morus , dar prezent  la începutul 
secolului al XVII-lea la Campanella), ci prin prestarea generalizat  a unei munci diurne de 
ase ore; deci prin lichidarea parazitismului social i prin introducerea obligativit ii muncii. 
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Agricultura nu constituie îns  un me te ug; munca agricol  e prestat , obligatoriu, prin 
rota ie, de to i cet enii. Apare aici, pentru prima dat , principiul alternan ei sarcinilor, de i în 
epoc  activitatea productiv  era specializat , organizat  în corpora ii relativ închise i, mai 
ales, distincte de mediul rural. În felul acesta se preconizeaz , de i într-o form  rudimentar ,
înl turarea contrastului dintre ora i sat.  
De munca fizic  sunt scuti i doar un num r restrâns de oameni de tiin , considerându-se c
preg tirea lor necesit  aptitudini i eforturi deosebite; dar cercul acestora nu este închis, 
cet enii care fac dovada unor calit i deosebite pentru activitatea intelectual  putând fi trecu i
în rândurile acestora; dup  cum, pentru nejustificarea speran elor, i drumul invers este avut în 
vedere. Se afirm  aici o viziune înnoitoare care tinde s  elimine diviziunea rigid , imuabil ,
între munca intelectual i cea fizic . i func ionarii publici sunt scuti i de munca fizic , pe 
considerentul exclusiv al utilit ii general-sociale a activit ii lor.  
În Utopia mai exist  îns  “robi”: ei sunt îns rcina i cu efectuarea “muncilor nepl cute” fiind 
recruta i din rândurile condamna ilor – din interior i din afar  – i al prizonierilor. “Robia” 
utopian  e privit  ca o alternativ  moralmente ( i socialmente) pozitiv  la cruzimea inuman  a 
sentin elor judec tore ti din Anglia vremii, dar i ca o consecin  a absen ei progresului tehnic 
în schema morusian .
Accentul pus pe mesele comune (de i comunismul s u este primul care dep e te viziunea 
strâmt consumerist ), pe alternarea locuin elor, pe tipul educa iei sociale vizeaz  lichidarea 
total  a individualismului, ca posibil izvor de tulbur ri în mecanismele reparti iei sociale i ale 
rela iilor interumane. Dar g sim aici i un element revolu ionar, care vizeaz  tendin a
emancip rii femeilor de m car o parte din grijile gospod riei domestice, în direc ia asigur rii 
egalit ii dintre sexe.  
Organizarea politic  a Utopiei ne ofer  imaginea unei democra ii patriarhale, conduse de 
un monarh electiv, în care toate func iile sociale sunt îndeplinite de agen i publici ale i în 
trepte, pe baza reprezent rii propor ionale, la toate nivelurile. În concep ia lui Morus, 
desfiin area antagonismelor de clas  duce la “amor irea” func iilor politice, rolul autorit ilor 
de orice fel în acest sistem rezumându-se, în afara aplan rii conflictelor interindividuale, 
aproape exclusiv la conducerea i organizarea produc iei i reparti iei, ca i la supravegherea 
celorlalte condi ii sociale, culturale, educative, menite s  asigure fericirea locuitorilor.  
Deosebit de semnificativ  este atitudinea fa  de r zboi, pe care îl condamn  cu severitate, ca 
fiind un obicei brutal. Notabil  este concep ia sa despre r zboaie drepte i nedrepte – r zboiul 
drept fiind, în principal, cel defensiv sau de eliberare. Re ine aten ia concep ia sa în 
problemele religiei. El, care ulterior va r mâne fidel catolicismului, împotriva Reformei, în 
Utopia nu numai c  o anticipeaz  dar i dep e te cu mult revendic rile sale. Toleran a tuturor 
credin elor îl apropie mai mult de secolul al XVIII-lea; eligibilitatea preo ilor, accesul 
femeilor la func iile ecleziastice, restrângerea drepturilor lor la a mustra i dojeni, puterea de a 
pedepsi fiind rezervat  exclusiv principelui i func ionarilor (adic  puterii laice), 
subordonarea activit ii clericilor servirii înt ririi comunit ii – ca i alte aspecte preconizate – 
îl apropie considerabil de considerarea religiei drept o chestiune particular . A a cum remarca 
K. Kautsky, Utopia “n-a fost numai revolu ionar  cu privire la un viitor îndep rtat, ci i cu 
privire la problemele cele mai arz toare ale timpului ei. Ea n-a atacat numai proprietatea 
particular , politica principilor, ne tiin a i trând via c lug rilor ci chiar i dogmele religiei 
(K. Kautsky, 1945, p. 306). 
Izvorul acestei atitudini st  în ra ionalismul s u; acela i ra ionalism care-l f cea s  cread  în 
for a de convingere a ideilor sale i s  manifeste neîncredere sau chiar ostilitate fa  de 
mi c rile populare sau r sturnarea prin violen  a ordinii existente. 
Dar, “în ultim  instan  - cum remarca A.L. Norton – ceea ce re ine aten ia la More nu sunt 
limit rile sale ci m sura în care a reu it s  le dep easc , nu faptul c  toleran a lui avea hotare, 
ci c  principiul toleran ei a fost expus de el atât de r spicat, nu tr s turile reac ionare
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întâmpl toare ale Utopiei sale, ci economia sa, bazat  în general pe principii comuniste, nu 
teama lui de ac iune popular , ci în elegerea cauzelor s r ciei i dorin a lui sincer  de a le 
îndep rta” (A.L. Norton, 1958, p.62). 

i Utopia este totodat  viguroas  m rturie a superiorit ii calitative a umanismului lui Morus 
fa  de cel al epocii în care a tr it. Dac  umanismul burghez în gândirea politic i-a g sit
întruchiparea cea mai fidel  în epoca lui Machiavelli, se poate afirma c  umanismul social se 
afl  în germene (într-o form  cvasifantastic i înnegurat  de limite inevitabile) în opera lui 
Morus. Deosebirile lor esen iale se afirm  incipient înc  de pe acum; dac  pentru Machiavelli 
omul î i poate realiza elurile numai în opozi ie, în lupt  cu societatea i ceilal i oameni, 
pentru Thomas More realizarea omului e posibil  numai pe temeiul fericirii omenirii. 

i continuând paralela, s-a scris c  de i total deosebi i în concep ia lor despre om i despre 
ac iune, ambii sunt pesimi ti, cu toate c  pesimismul lor difer : la Macihavelli e unul funciar 
pe când la Morus, departe de a fi absolut, prive te doar posibilit ile de ac iune ale vremii. i
ca o confirmare e men ionat scepticismul s u lucid în privin a posibilit ii de a convinge 
vreun principe – singura cale întrev zut  pentru introducerea orânduirii dorite. Cuvintele cu 
care se încheie Utopia, “c  la utopieni sunt o mul ime de întocmiri pe care mai mult doresc 
decât n d jduiesc s  le v d statornicite în statele noastre”, exprima de fapt,  dincolo de o 
rezerva prudenta menit  s  atenueze consecin ele criticii violente i îndr zne e pe care cartea 
o con ine, i acest pesimism relativ. El închide în sine, cum magistral sublinia K. Kautsky, 
“toat  tragedia geniului, care smulge epocii sale problema pe care o poart  în sânul ei, mai 
înainte ca s  fie date condi iile materiale pentru dezvoltarea acestei probleme; toat  tragedia 
unui caracter, care se simte dator s  sus in  rezolvarea problemei puse de epoc , s  sus in
dreptul asupri ilor împotriva seme iei st pânilor, chiar dac  este singur i întreprinderea sa 
este lipsit  de orice ans ” (Kautsky, 1945, p. 315).  

Întreb ri recapitulative:
1. Care sunt func iile sociale i cognitive ale literaturii utopiste; 
2. Aportul utopismului la îmbog irea gândirii filosofice i social-politice; 
3. Care este meritul Utopiei lui Thomas Morus în istoria gândirii social-politice; 
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TEMA 11

TEORIA MODERN  A DREPTULUI NATURAL 

Dup  parcurgerea acestui curs ve i înv a: 
a. Elementele de baza ale gândirii politice a lui J. Althusius. 
b. Teoria lui H. Grotius asupra dreptului natural. 
c. Contribu ia lui B. Spinoza la dezvoltarea gândirii politice moderne . 

Secolul XVII a produs importante inova ii în gândirea politic i a creat o leg tur  inexistent
pân  atunci între drept i politic : politica influen eaz  dreptul i dreptul serve te puterea. 
Evolu iile în progresul tiin elor i descoperirile geografice au adus o concep ie nou  despre 
natur  începând cu Rena terea 
Aceast  concep ie despre natur  devine laic , cu men iunea c  laicizarea dreptului nu se 
realizeaz  decât lent (diferen a este evident  de pild , în rândul teoreticienilor dreptului 
natural între Grotius care mai accepta i gra ia divin i Puffendorf care a fost un gânditor 
eminamente laic).  
Noii teoreticieni ai dreptului natural invoc  utilitatea general  (sau folosul comun, binele 
public), drepturile individului i, înc , starea de natur . Dar, ca i în antichitate, teoria 
dreptului natural va fi o arm  cu dublu t i : unii dintre ei justific  absolutismul regal 
iar al ii întemeiaz   o gândire democratic  pe ideea suveranit ii poporului. O alt
tr s tur  demn  de men ionat a fost importan a deosebit  acordat  metodei. Descoperirile 
tiin ifice au facilitat ideea unit ii cunoa terii i, în consecin , posibilitatea sau chiar 

necesitatea utiliz rii pentru tiin ele sociale i umane a unei metodologii similare dac  nu 
identice cu cele utilizate în câmpul tiin elor formale i ale naturii. Vom constata astfel, la to i
exponen ii teoriei moderne a dreptului natural o tendin  m rturisit i, uneori, i realizat  de 
a utiliza metoda matematic -geometric , de a porni de la realit i pentru a- i fundamenta 
teoriile i elementele normative ale acestora.  
Primul gânditor de care ne vom ocupa este Johannes Althusius. German de origine, el a tr it
în Emden - Frislandia, ocupând func ia de sindic ales. El a fost în acela i timp profesor, 
publicând i numeroase lucr ri în domeniul juridic. Lucrarea sa fundamental  a fost Politica 
methodice digesta, lucrare care face ca el s  fie considerat ultimul dintre monarhomahi (acei 
gânditori laici i teologi care s-au ridicat împotriva absolutismului monarhic, mergând pân  la 
a cere înl turarea sau chiar exterminarea monarhilor. Concluziile lor erau întemeiate tot pe 
ideile dreptului natural i pe contracte). A a cum arat i titlul, lucrarea sa expune o doctrin
politic  cu o sistematizare excep ional . Ap rut  la 1603 i într-o edi ie l rgit  în 1610 ea 
promoveaz , cu aproape 100 de ani înainte de Locke i mai mult de 150 de ani înainte de 
Rousseau principiile noi ale tiin ei despre stat, principiile suveranit ii poporului i cele ale 
contractului social. La baza oric rei uniuni, asocia ii umane, Althusius pune un pactum
unionis, adic  un contract, fie el exprimat v dit sau presupus, tacit; prin intermediul 
contractului participan ii se unesc într-o via  comun , se f ure te o  adev rat  comunitate 
care se întinde asupra lucrurilor, serviciilor i drepturilor. În stat, dup  Althusius, fundamental 
este dreptul de suprema ie (cum denumea Bodin suveranitatea). Althusius afirm  c  puterea 
suprem  e unic , indivizibil i inalienabil , asem n toare sufletului în corpul fizic. Îns  el nu 
e de acord ca s  fie considerat  absolut  pentru c  e subordonat  lui Dumnezeu i limitat  de 
drept. De i Althusius ca i al i monarhomahi nu inten ioneaz  s  apere drepturile maselor, el 
declar  c  suprema ia în orice stat apar ine nu indivizilor izola i ci poporului în întregime, 
având în vedere prin aceasta organele reprezentan ei pe st ri ce func ionau în aceea perioad .
De aceea guvernan ii nu sunt mai mult de administratori sau tutori. Drepturile lor sunt strict 
limitate, ca i drepturile mandatarilor sau procuratorilor. Pentru Althusius puterea i drepturile 
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lor sunt derivate, puterea lor e o putere a altuia (“str in ”), întrucât posesorul real al acestor 
drepturi r mâne poporul ca întreg.  
Pornind de la suprema ia “poporului”, al turi de magistratul suprem, Althusius pune 
reprezentan ii populari - eforii, cum îi nume te el, reluând o expresie greac  utilizat i de 
Calvin. Prin efori se în eleg de fapt organele reprezentan ei pe st ri. Eforii îi consiliaz  pe 
guvernan i, îi corijeaz , dar i decid în problemele cele mai importante. Dar principala lor 
semnifica ie este de a ap ra drepturile “poporului” i de a constitui contraponderea 
magistratului care ar fi devenit tiran. Althusius, ca i ceilal i monarhomahi recunoa te ca 
legale împotrivirea fa  de tiran i deposedarea lui de putere. Astfel, Politica lui Althusius 
con ine doctrina despre contractul social, sistematic expus i fundamentat  cu argumente 
ra ionale. Dar s  p trundem mai mult în specificul concep iei althusiene. Pentru el politica pe 
care o denume te symbiotic  este “arta de a asocia oamenii pentru stabilirea, conducerea i
conservarea vie ii sociale”. Constat m din primul moment c  el extinde aria politicii; ea nu 
intereseaz  doar statul sau cetatea, ci toate grupurile, oricare ar fi, dintre care statul nu e decât 
un caz particular, dar “eminent”. Aceste grup ri - consocia ii sau comunit i symbiotice sunt 
alc tuite din membrii denumi i “symbiotes” sau “convives” - în sens de oameni care nu doar 
m nânc  împreun , ci tr iesc permanent împreun . Comunit ile symbiotice sunt rodul 
nevoilor umane, “omul este un animal symbiotic”. El nu- i poate satisface nevoile singur i
izolat. El nu este “autarhic”, el trebuie s  apar in  nu doar unei singure grup ri ci mai multora 
pentru a- i asigura cât mai bine existen a. Analizând “comunitatea symbiotic ”, el relev  ca 
element principal comunicarea în care introduce în acela i timp ideea, numit  mai târziu 
“liberal ” de schimb i ideea, calificat  mai târziu de “socialist ”, de colectivizare a anumitor 
bunuri.
Comunicarea are la el un triplu aspect: 
-  comunicarea bunurilor ce comport  schimbul de bunuri i totodat , pentru fiecare            
societate, existen a unor anumite bunuri comune pentru to i symbio ii;
- comunicarea func iilor, adic  schimbul de servicii i, pe de alt  parte, punerea în comun a 

unor anumite servicii; 
- comunicarea dreptului. Pe de o parte un comer  juridic între participan ii la comunitate i,

pe de alt  parte, un statut al dreptului obiectiv. 

Construc ia corporativ  a statului 
Dup  ce a constituit aceste comunit i, Althusius le folose te ca materialul pentru construirea 
societ ii umane, aceasta fiind format  din societ i par iale, ridicându-se dup  o progresie 
continu  de la raporturi private la raporturi publice.
1. La primul nivel exist consocia iile private: fie consocia ii naturale necesare: societatea 
conjugal , societatea familial  care în epoc  este mai extins  pentru c  ea comport  raporturi 
de rudenie dar i de domesticitate; fie consocia ii spontane sau colegii de natur
profesional ;
2. La nivelul intermediar el a az comunit ile mixte publice formate de raporturile civile. 
Ele comport  raporturile civile i comunit ile n scute din voin e care se unesc pentru a forma 
colectivit i artificiale pentru utilitatea mai multora. Aceste colectivit i astfel create sunt 
“universit i”, în ese în termenul latin al termenului: comunit ile rurale, cet ile (ora e),
provinciile. 
3. În fine, la vârf comunitatea major , universal , forma de asociere cea mai vast , reune te 
ora ele i provinciile în state, statele la rândul s u putând s  se constituie în confedera ii (dup
exemplul contemporan lui al rilor de Jos) 
A adar, în mod continuu, dup  acela i principiu symbiotic i acela i mijloc tehnic al 
contractului, se creeaz  de fiecare dat  o consocia ie nou , pân  la stat, format nu din indivizi 
ci din grup ri multiple. 
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Althusius construie te astfel logic edificiul politic, în sens invers celui urmat de un num r de 
autori politici. El nu-l formeaz  de sus prin faptul interven iei unei puteri ini iale care s-ar 
exercita asupra unei mul imi pentru a o ordona, ci porne te de la mul imea care se organizeaz
spontan la baz  pentru a se l rgi progresiv dar totdeauna sub o conducere comun .
La fiecare e alon se g sesc dou  feluri de organe. Pe de o parte, cele care reprezint
comunit ile inferioare care constituie noua putere i, pe de alt  parte, reprezentan ii puterii 
superioare care nu au decât putere executiv . Althusius este pe deplin în spiritul 
federalismului, adic  al unui sistem în care elementul federat de ine mai mult  putere decât 
ob ine organul federal. La e alonul statului, confedera ia provinciilor va fi reprezentat  de 
magistra i sau delega i pe care el îi nume te efori. Ace tia, prin faptul c  asist i ajut
suveranul suprem vegheaz  la conservarea republicii. În fruntea consiliului eforilor se g se te 
magistratul suprem, mandatar executiv al consiliului. Supu ii presteaz  jur mânt
magistratului, care nu trebuie s  încalce constitu ia c ci, dac  acest lucru s-ar întâmpla el ar 
deveni un tiran, cu toate consecin ele pe care coala monarhomahilor le prevede.  

Hugo Grotius  
Opera lui Grotius poate fi considerat  prima încercare de expunere sistematic  a teoriei 
dreptului natural, conform  cu interesele burgheziei revolu ionare din rile de Jos. Se poate 
spune chiar c  sistemul concep iilor lui s-a format sub influen a direct  a revolu iei burgheze 
din aceast ar i a luptei poporului împotriva domina iei spaniole. Acest lucru e probat de 
prima sa oper De Mare Liberum (Marea liber , editat  în 1609). El ap r  aici interesele 
Olandei care devenise în acel timp o putere maritim i colonial . Libertatea m rii împotriva 
preten iilor Spaniei care declarase dreptul s u exclusiv de naviga ie pe ocean i de a face 
comer  cu India invocând c  acest drept i-ar fi fost dat de Papa. Dar Grotius intervine i
împotriva Angliei care î i manifesta i ea preten iile asupra m rii, folosind puterea flotei sale. 
Amestecul s u în luptele dintre partidele politice religioase i-a atras condamnarea la 
închisoare pe via , îns  a reu it s  fug  din închisoare dup  care a p r sit Olanda, stabilindu-
se la Paris. Aici Grotius a scris i tip rit în 1625 cea mai reputat  carte a sa, De jure belli ac 
pacis (Despre dreptul r zboiului i al p cii). Aceast  lucrare e dedicat  în principal 
problemelor de drept interna ional, îns , pentru rezolvarea acestora el a trebuit s  dea 
r spunsuri i unor probleme mult mai generale, în particular la problema dreptului i la cea a 
subiectului rela iilor interna ionale, adic  a statului. În ciuda concep iilor teologice feudale, 
Grotius arat  c  dreptul nu se întemeiaz  pe voin a lui Dumnezeu ci pe “natura omului”. 
Pentru el, calitatea care distinge pe om de animale se exprim  în tendin a spre 
comunitate, o comunitate pa nic , organizat  conform cerin elor ra iunii. O asemenea 
tendin  spre comunitate exist  numai la om. Ea este “izvorul dreptului”, independent de 
existen a normelor de drept pozitiv. Astfel, Grotius ajunge la convingerea c  dreptul are 
originea în însu i natura omului i c  exist  independent de legile stabilite la diferitele 
popoare. Din aceast  tendin  spre comunitate el deduce o serie de cerin e universale: a nu 
atinge bunul altuia; a restitui ceea ce nu ne apar ine; a respecta promisiunile; a da desp gubiri 
pentru daunele pricinuite. Aceste cerin e el le considera norme ale dreptului natural.  
A adar, omul e înzestrat nu numai cu tendin a spre comunitate ci i cu ra iune. Adic  poate 
în elege ce e conform cu tendin a spre comunitate i ce îi contravine. De aceea dreptul, 
consider  el, trebuie s  fie în eles ca ac iune just , corespunz toare naturii fiin elor social-
ra ionale. A adar, la Grotius, primul izvor al dreptului este natura omului. Aici trebuie s
remarc m totu i o inconsecven  întrucât el face o rezerv  c  de i dreptul natural ar ac iona i
f r  Dumnezeu, acesta exist i este creatorul întregii existen e. De aceea al doilea izvor este 
Dumnezeu i astfel, al turi de dreptul natural recunoa te dreptul divin. Întrucât una din 
cerin ele dreptului natural este obliga ia de a- i respecta promisiunile, i voin a oamenilor este 
izvor de reguli obligatorii, stabilite prin consim mânt. Acesta, al treilea tip de drept - e 
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dreptul uman care se împarte în drept intern i în drept ce reglementeaz  rela iile dintre 
popoare (jus gentium). Aceste tipuri de drept sunt opuse dreptului natural, imuabil. Dreptul 
natural nu poate fi schimbat nici de Dumnezeu: acesta nu poate face ca 2x2 s  nu fie 4, nici 
împiedica r ul s  fie r u.
Astfel, doctrina lui Grotius în ceea ce prive te dreptul natural de i i repet  unele concep ii ale 
gânditorilor antici i medievali, are totodat  o serie de tr s turi caracteristice, proprii 
curentului ideologic burghez din secolele XVII-XVIII. Spre deosebire de stoici i juri tii
romani Grotius consider  c  dreptul natural e un fenomen specific numai naturii ra ionale a 
omului. De gânditorii medievali îl deosebe te tendin a de a elibera concep ia despre politic i
drept de sub tutela religioas , de i exprimat  uneori inconsecvent. 
În problema statului remarc m în primul rând prezentarea acestuia ca o organiza ie servind 
“binele general”, dându-i urm toarea defini ie: “statul este o unire deplin  de oameni liberi, 
întruni i spre a se bucura de ocrotirea dreptului i spre folosul lor ob tesc” (Grotius, Cartea I, 
capitolul I, XIV). Dup  Grotius statul este rezultatul ac iunii con tiente a oamenilor i a ap rut 
ca urmare a contractului. Aceast  concep ie despre caracterul contractual al form rii statului 
era tipic  pentru toate doctrinele dreptului natural i a ajutat lupta burgheziei împotriva 
organiza iei politice a vremii i a contribuit la fundamentarea politico – juridic  a preten iilor 
fa  de puterea suprem  în cazul înc lc rii de c tre aceasta a contractului. Grotius respinge 
îns  p rerea c  purt torul suveranit ii ar fi poporul i c , în consecin ., voin a poporului ar fi 
superioar  celei a suveranului.  Dup  p rerea sa s-ar putea admite c  poporul a fost o dat
suveran, dar el a cedat suveranitatea persoanelor alese de el. Purt torul suveranit ii în 
viziunea lui Grotius este suveranul, astfel c  Grotius se raliaz  lui Bodin, autorul teoriei 
suveranit ii monarhului absolutist. Re ine aten ia punctul de vedere al lui Grotius în 
problema apari iei propriet ii private. El n-a ajuns s  considere aceast  institu ie ca fiind 
proprie naturii omului, ca al i teoreticieni ai dreptului natural. Proprietatea privat  dup
Grotius a ap rut ca rezultat al consim mântului oamenilor, fie explicit, ca de pild  prin 
împ r irea bunurilor, fie tacit, ca de pild  prin luarea în st pânire. Întrucât dreptul de 
proprietate dup  Grotius e stabilit de voin a uman , uzurparea a ceva str in împotriva voin ei 
posesorului este ilegal . De aceea, afirm  el, între to i proprietarii exist  acordul tacit de a 
restitui lucrurile, care au nimerit la cineva întâmpl tor, st pânilor lor. Dreptul de proprietate el 
îl define te în spiritul dreptului roman, ca posibilitate de a dispune de lucru i de-al înstr ina. 
Natura cere de asemenea s  repar m pagubele pricinuite pentru a se reface echilibrul distrus. 
Daunele aduse cinstei trebuie reparate prin bani, întrucât banii sunt un etalon pentru tot ce are 
utilitate, adic  valoare de întrebuin are. Cu toate oscil rile sale, Grotius poate fi considerat un 
inovator i un deschiz tor de drumuri în teoria dreptului natural. Prima inova ie rezid  în 
proclamarea autonomiei dreptului natural (jus naturae); el este distinct de moral , este distinct 
i de politic , pentru el aceasta consist  în reglementarea în eleapt  a condi iilor de 

existen  proprii oric rui stat (prudens dispensatio). Dreptul natural este pentru el distinct 
i de dreptul pozitiv, a a cum s-a v zut, pentru c  nu exist  nici o autoritate superioar  care 

s -i dicteze legile i s -l oblige la executarea lor. Prin urmare, el î i trage existen a din propria 
sa natur , din autoritatea sa specific  asupra con tiin elor. Exist  deci un câmp propriu 
dreptului natural, în timp ce, pân  la acel moment, acesta se g sea înglobat în politic , ea 
îns i inclus  în filosofie, depinzând la rândul s u de teologie. Sfera normal  de ac iune a 
dreptului natural este aceea a principiului ra ional al sociabilit ii, astfel încât el ar fi putut fi 
numit, tot atât de bine, drept ra ional. A doua inova ie a doctrinei lui Grotius este 
individualismul s u. Din cele ce am v zut, ca punct de vedere în ceea ce prive te formarea 
societ ii este revendicat principiul sociabilit ii, începând cu Aristotel. Întregul Ev Mediu 
continua acest tip de explica ie. Statul r mâne realitatea prim i politica domin  celelalte 
tipuri de cunoa tere ca o hart  arhitectonic . Grotius în schimb afi eaz  pozi ia opus . El se 
întreab  care este condi ia pe care trebuie s  o îndeplineasc  statul pentru a satisface 
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exigen ele naturale ale omului luat individual. Înaintea lui majoritatea autorilor se interesau 
mai ales de societate i de stat, de construc ia sa i de participarea pe care trebuiau s  o aib
indivizii, f r  a se preocupa prea mult de a distinge întregul de p r i, solidaritatea lor fiind 
elementul esen ial. Grotius pune în primul rând dreptul indivizilor; natura social  îl preocup
în m sura în care este un atribut, o condi ie esen ial i existen ial  a omului. Omul are nevoie 
de societate pentru a tr i în ea, îns  societatea a fost constituit  pentru individ iar statul este un 
scop al naturii umane; deja putem întrez ri la orizont anumite texte din Declara ia drepturilor 
omului din 1789.  Relev m aceea i tendin  la un alt doctrinar al dreptului natural, Samuel 
Puffendorf care în 1673 a publicat o lucrare cu un titlu asem n tor declara iei amintite: 
Datoria omului i a cet eanului. A treia inova ie radical  pe care o propune Grotius este, în 
termenii sociologiei recente, substituirea punctului de vedere societal celui comunitar. Dup
distinc ia sociologului german F. Tonnies, exist  o evolu ie de la comunitate la societate, 
prima fiind natural i afectiv , în timp ce a doua este voluntar , format  prin asocierea 
ra ional  a unor elemente diverse. Pân  la Grotius, aproape to i cei care s-au ocupat de stat au 
crezut în caracterul spontan i natural al comunit ii pe care o formeaz . Pentru Grotius, am 
v zut, statul este natural, îns  natural în sensul c  este ra ional; el a ie it din voin a rezonabil
a oamenilor. În momentul în care Grotius i-a tip rit opera fundamental , ceea ce numim 
ast zi rela ii interna ionale cuno teau o criz  profund  pentru c  vechile principii ale dreptului 
feudal, cutumele r zboinice ale cavalerilor, reglement rile ecleziastice, nu mai au însemn tate 
practic , nici m car semnifica ie real , o dat  cu rena terea statelor. Noi probleme s-au pus 
care de aici înainte vor trebui reglementate între state suverane. Machiavelli vede 
reglementarea acestora prin for , Guichiardini prin echilibru, iezuitul Vitoria prin justi ie. 
Practic, “ra iunea de stat” ghideaz  politicile absolutismului. În ceea ce-l prive te Grotius 
în elege s  dea raporturilor interna ionale baza dreptului. Dar pentru c  acest drept este de 
creat, adic  nu exist  înc , el nu poate fi dreptul pozitiv ci numai dreptul ra ional sau natural. 
Pentru c , fiind ra ional i natural, el se va aplica întregii lumi i va fi un drept universal. 
Astfel, pentru a da baze solide construc iei interna ionale, Grotius este obligat s  pun  într-o 
form  nou  fundamentele dreptului i ale statului. Acestea sunt motivele pentru care Grotius 
este înc  socotit, al turi de italianul Alberico Gentile, întemeietor al tiin ei dreptului 
interna ional. Notabil este faptul c  el a formulat în acest domeniu o serie de cerin e
progresiste; el are meritul incontestabil de a nu se fi temut ca în condi iile epocii sale s  emit
concep ii care reprezint  o condamnare acut  a practicii barbare a R zboiului de 30 de ani. 
Astfel, el cerea umanitate în timpul ac iunilor r zboinice, cru area copiilor i femeilor i un 
tratament uman prizonierilor de r zboi. El respingea p rerea dup  care în rela iile 
interna ionale for a rezolv  totul. La baza rela iilor interna ionale trebuie s  stea, dup  p rerea
sa, dreptul i dreptatea. Acesta este “dreptul tuturor popoarelor” (jus gentium). Izvoarele 
acestui drept sunt natura uman i acordul popoarelor.

Baruch (Benedict) Spinoza  

Un reprezentant de seam  al teoriei dreptului natural în Olanda secolului al XVII-lea, de pe 
acelea i pozi ii ale burgheziei revolu ionare a fost cunoscutul filosof B. Spinoza. Principala sa 
oper , Etica more geometrico demonstrata - a fost opera vie ii sale, lucrând la ea peste 20 de 
ani, concep iile sale politice le-a expus în alte dou  opere: Tratatul teologico-politic i
Tratatul politic (neterminat). O tr s tur  esen ial  a filosofiei sale, care ne ajut  s  în elegem 
mai bine doctrina sa politico-juridic , este un determinism strict. El pleac  de la faptul c
ac iunile omului sunt supuse unei necesit i severe i c  totul în activitatea sa se s vâr e te în 
virtutea unor cauze determinate. Libertatea e gândit  doar în limitele necesit ii. Omul e liber 
când se conduce numai dup  ra iune, când ac iunile sale sunt determinate de cauze care pot fi 
în elese în natura lor. Omul e o parte a naturii, ca i celelalte fiin e i lucruri. De aceea, spune 
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Spinoza, ac iunile umane trebuie privite ca i când ar fi vorba de linii, corpuri, suprafe e.
Metoda geometric , în viziunea sa e total aplicabil  la studiul activit ii omului i a pasiunilor 
omene ti.
Esen a statului i dreptului i originea lor, Spinoza încearc  s  le explice din punctul de 
vedere al necesit ii naturale. De aici apelul la “natura” omului, la bazele naturale ale 
convie uirii. O doctrin  despre dezvoltarea societ ii Spinoza nu are: el pleac  de la o natur
ve nic i imuabil  a omului, care trebuie s  explice i originea i esen a statului. De aceea, 
punctul de plecare este i la el no iunea de drept natural, prin care el în elege “înse i legile sau 
regulile naturii, în conformitate cu care se s vâr e te totul” (Tratatul politic, cap. II, 4). 
Spinoza vorbe te despre dreptul natural al oric ror fiin e vii i chiar al oric ror lucruri. Zice el 
“...De exemplu, pe tii sunt determina i în chip firesc s  înoate, iar cei mari s -i m nânce pe 
cei mici încât pe tii sunt st pâni în ap i cei mari îi m nânc  pe cei mici în virtutea celui mai 
des vâr it drept natural” (Tratatul teologico - politic, cap. XVII, pg. 230).  
Dreptul natural al individului izolat se întinde cât se întinde puterea sa. Omul are atâtea 
drepturi naturale cât  putere are. Nu e greu s  se vad  c  puterea de care vorbe te Spinoza, 
putere identic  cu dreptul unui anumit om, nu este for a fizic  ci este puterea sa social , în 
principal puterea economic .
Str duindu-se s  explice originea statului, Spinoza declar  c  puterea omului, autoconservarea 
sa, se asigur  cel mai bine prin domina ia ra iunii, aceasta indic  omului s  caute societatea cu 
ceilal i oameni pentru c  de unul singur nu poate dobândi tot ce-i este necesar pentru via . În 
afara societ ii omul nu poate fi în afara pericolelor, drepturile sale naturale nu sunt asigurate. 
De aceea, oamenii trec de la starea natural  la cea civil . Prezentând statul ca organiza ie 
chemat  s  slujeasc  interesele tuturor membrilor societ ii, Spinoza spune c  oamenii î i
unesc for ele i drepturile lor naturale i creeaz  puterea de stat pentru a tr i “f r  pericol i în 
chipul cel mai bun”. De aceea contractul coincide cu unirea real  a for elor oamenilor. Totu i,
în Tratatul politic contractul nu mai apare decât pe ultimul plan. Unirea oamenilor i formarea 
statului e explicat  mai ales prin ac iunea înclina iilor i pasiunilor naturale, care constrâng pe 
oameni s - i uneasc  for ele “fiindc  to i oamenii...se unesc pretutindeni între ei i formeaz
un stat civil, trebuie s  deducem cauzele statului i fundamentele sale naturale, nu din 
înv turile ra iunii, ci din natura sau condi ia comun  a oamenilor” (Tratatul politic, E.S.P. ,
1952, cap. I, 7). 
Spinoza, ca i al i teoreticieni ai vremii, porne te de la individul egoist care î i urm re te 
tenace interesele sale înguste, îns  care e constrâns s  se limiteze, prin ciocnirea cu alte 
persoane i cu interesele lor. Statul însu i Spinoza îl consider  ca produs al acestei auto-
limit ri. El afirm  c  o dat  cu crearea statului se f ure te dreptul comun (“general”) care e 
determinat de for a tuturor oamenilor uni i în el. Acest “drept comun”, care este rezultatul 
unific rii drepturilor naturale ale oamenilor i a reunirii oamenilor într-un întreg (unitate) se 
nume te putere. Societatea i statul apar când oamenii î i unesc for ele i prin aceasta sporesc 
i for ele fiec rui individ în parte. Ca i al i reprezentan i ai curentului dreptului natural, 

Spinoza pune semn de egalitate între stat i societate. 
Specificul doctrinei lui Spinoza const  în faptul c , spre deosebire de Grotius i Hobbes el 
în elege legea natural  ca lege a naturii, o identific  cu necesitatea natural  c reia i se supun 
toate fiin ele din lume. Mai mult chiar, el afirm  c  dreptul natural nu este suspendat o dat  cu 
formarea statului ci se men ine, c  starea natural  nu e înl turat  cu totul ci doar se transform
în stat. În prezentarea st rii naturale la Spinoza se întâlnesc tr s turile sociale generate de 
ostilitatea reciproc  a proprietarilor, antagonismele inter-individuale i de grup, înl turarea i
nimicirea concuren ilor mai slabi, tablou care la Hobbes va deveni de-a dreptul dramatic. 
Spinoza pune problema limitelor puterii de stat, a drepturilor naturale inalienabile la care 
statul nu poate atenta. Exist  ceva, spunea el, la care statul nu poate n zui nici cu amenin ri, 
nici cu recompense. Nimeni nu poate renun a la capacitatea de judecat . E interzis s  obligi un 
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om s  iubeasc  ceea ce ur te i s  urasc  ceea ce iube te. E interzis s  constrângi pe cineva 
s - i ucid  p rin ii, e interzis s  cau i ca oamenii s  înceteze s  se fereasc  de moarte, etc. 
Exist , prin urmare, anumite limite necesare în exercitarea puterii de stat  
În alte cazuri, puterea de stat î i poate asigura mai bine autoritatea, când nu dicteaz
cet enilor poruncile sale. Puterea suprem , afirm  Spinoza, nu trebuie s  atenteze la 
libertatea gândirii umane i la libertatea religioas . Ipocrizia, perfidia, sperjurul, minciuna, vor 
fi rezultatul în bu irii libert ii de gândire i de con tiin  din partea statului. Aceste teze ale 
lui Spinoza erau îndreptate în primul rând împotriva intoleran ei religioase i fanatismului 
clerului (el a fost excomunicat de clericii mozaici din Amsterdam i silit s  tr iasc  în relativ
izolare, într-o mic  localitate din preajma acestui ora , tr ind modest, dup  veniturile pe care i 
le asigura lefuitul lentilelor). Cu toate acestea, Spinoza socotea c  în anumite state, i anume 
în aristocra ii, libertatea religioas  n-ar trebui s  fie limitat . Aici religia trebuie s  fie în unele 
limite minimale obligatorie pentru to i cet enii; i astfel emite ideea unei a a numite religii 
cet ene ti (civile, civice), obligatorie pentru fiecare om ca cet ean. Aceast  ideea a fost 
preluat i de Rousseau în Emile. La Spinoza are îns  o relevan  particular , pentru c  în 
abordarea formelor de guvern mânt el concepe atât monarhia cât i aristocra ia ca trepte într-
un proces de preg tire a popula iei pentru guvern mântul democratic. O anumit  limitare 
introduce Spinoza i pentru activitatea cultelor: practica evlaviei, spune el, trebui e s  se 
conformeze cu lini tea i binele statului. De i la Spinoza sunt i rezerve fa  de o anumit
limitare a libert ii religioase, însemn tatea doctrinei sale este mare totu i. Sub acest aspect, 
Spinoza este un gânditor înaintat al secolului al XVII-lea, care s-a pronun at cu curaj pentru 
libertatea con tiin ei, împotriva intoleran ei religioase, pentru cercetarea tiin ific  liber ,
ridicându-se împotriva clericilor care umileau ra iunea uman . Spinoza a fost i un militant 
consecvent pentru noul spirit tiin ific în cercetarea fenomenelor socio-politice i morale. În 
Tratatul politic, avem o m rturisire a crezului s u tiin ific, metodologic: ”preocupându-m
de problemele politice, am inten ionat s  expun în mod cert i neîndoielnic, nu ceva nou i
nemaiauzit, ci numai ceea ce este în des vâr it acord cu practica, sau s  le deduc din îns i
condi ia naturii umane. Pentru ca s  cercetez tot ce ine de aceast tiin  cu o libertate de 
gândire la fel cu aceea pe care o avem în matematic , m-am str duit din r sputeri s  nu iau în 
râs, s  nu deplâng, s  nu blestem faptele omene ti, ci s  le în eleg...” (Tratatul politic, cap. I. 
4).
În Tratatul teologico-politic, Spinoza pledeaz  pentru un guvern mânt democratic, întrucât, 
pentru el, statul nu este altceva decât fiin a politic  alc tuit  de “puterea i voin a tuturor” 
(cap. XVI), puterea suprem  nefiind absolut  ci limitat  de aceast  putere i voin  a tuturor, 
Spinoza socotea c  forma cea mai bun  a statului, cea mai conform  cu “natura uman ” i cu 
ra iunea este cea democratic . Prin “contractul“ dintre popor i suveran, Spinoza în elegea nu 
un contract în sensul obi nuit al termenului ci eligibilitatea conduc torilor statului care s
reprezinte puterea suprem  în stat, i dreptul poporului de a denun a acest “contract” atunci 
când puterile supreme nu mai lucreaz  în interesul celor care l-au încheiat. În Tratatul politic 
capitolul despre democra ie este neterminat, astfel încât nu putem cunoa te în întregime i în 
detalii concep ia sa despre acest tip de stat. Totu i, din ambele tratate rezult  cu claritate 
pozi ia sa de ap r tor al democra iei. În unele privin e el se manifest  chiar ca un radical, 
elaborând teze care îng duie s  fie apropiat de Rousseau, multe afirma ii ale acestuia el le i
anticipeaz . El spune, de pild , c  în democra ie fiecare, unindu-se cu to i, se supune de fapt 
lui însu i, c  în democra ie nu trebuie s  te temi de hot râri absurde, întrucât e imposibil ca 
majoritatea s  se în eleag  asupra a ceva absurd, c  e greu de închipuit c  într-o democra ie 
majoritatea s  ia hot râri care s  o dezavantajeze. 
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Întreb ri recapitulative  
1. Care este contribu ia lui J. Althusius la dezvoltarea gândirii politice? 
2. Care este viziunea lui H. Grotius asupra dreptului natural? 
3. Care sunt inova iile i limit rile lui B. Spinoza în ceea ce prive te gândirea sa politic ?
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TEMA 12 

DOCTRINELE CONTRACTUALISTE 

Dup  parcurgerea acestui curs ve i înv a
a. Importan a contractualismului în istoria gândirii politice. 
b. Contribu ia lui Thomas Hobbes la dezvoltarea gândirii politice. 
c. Semnifica ia revolu ionar  a contractualismului lui John Locke. 

În luptele social-politice din secolul al XVII-lea, doctrina care a avut cea mai mare influen ,
de i nu a sus inut o singur  cauz , a fost aceea a puterii bazate pe contract, a instituirii i
func ion rii puterii politice pe baze contractualiste. Cele mai interesante pozi ii le g sim
afirmate în cursul evenimentelor revolu ionare pe care le-a cunoscut societatea englez . O 
asemenea epoc  de efervescen  politic  nu putea s  nu genereze concep ii conflictuale, 
mergând de la tendin a de reconsolidare a puterii regale, pân  la denun area acesteia i
legitimarea r sturn rii ei violente.

Thomas Hobbes
Leo Strauss afirm  în cunoscuta sa lucrare Dreptul natural i istoria, c  Thomas Hobbes este 
fondatorul filosofiei politice moderne. Chiar dac  îl consider  pe Machiavelli ca precursor al 
lui, Strauss îi atribuie lui Hobbes descoperirea fundamental  a unei noi forme de drept natural. 
În timp ce anticii în elegeau aceast  expresie ca fiind sinonim  cu ordinea ra ional  a lumii, 
din care ra iunea omeneasc  f cea parte integrant  sau, ca la stoici, era echivalentul ei ca 
microcosmos, Hobbes o concepe ca putin a de a ac iona. Pentru un individ dreptul natural 
este, înainte de orice, acela de a se servi dup  bunul plac de puterea lui, în vederea singurului 
scop pe care i-l asigur  natura, propria-i conservare.
Trebuie f cut  o leg tur  între via a lui T. Hobbes (1588-1679) i evenimentele la care a fost 
martor. El tr ie te în perioada în care Revolu ia englez  pune cap t tentativei de instaurare a 
unei puteri absolute de c tre Carol I Stuart, decapitat la Londra în 1649. R t cind din Fran a
în Anglia, prad  înprejur rilor mai mult sau mai pu in favorabile, st pânit de o fric
permanent i de neînvins, Hobbes încearc , de-a lungul scrierilor sale, s - i protejeze via a i
societatea de aceast  fric . Un astfel de rol revine statului, concep ie afirmat  deja în 
antichitate, dar pe care Hobbes o va înnoi prin mijloacele pe care inten ioneaz  s  le pun  la 
dispozi ia statului, în scopul protec iei cet enilor.  
Ceea ce nume te Hobbes teama de moarte devine a adar principiul fundamental al politicii 
moderne. Ordinea politic  nu are legitimitate decât în m sura în care îl înarmeaz  pe 
individ împotriva amenin rii cu dispari ia. Hobbes nu putea s  ignore faptul c  prin 
aceasta se distan a complet de tradi ia socratic , exprimat , printre alte texte, i în Gorgias, 
dialog în care Platon îl face pe Socrate s  afirme c  pentru a te teme de moarte trebuie s  fii 
sau smintit sau la . Acceptarea pedepsei supreme de c tre Socrate este la antipozii noului 
principiu. În tradi ia antic  dreptul natural se define te drept ceva conform cu dreptatea; o dat
cu Hobbes, el este asimilat doar principiului de conservare. Acest  afirma ie are o prim
consecin  important : dreptul natural al lui Hobbes nu implic  în mod direct existen a
social . Omul nu mai este, ca pentru greci, un “animal politic”; cetatea nu ine de natur , ea 
nu poate fi conceput  ca fiind un mod logic anterior individului, dup  cum sus inea Aristotel. 
De acum înainte, ea va trebui s  fie dedus i s  i se g seasc  legitimitatea în existen a ei 
aposteriori. De aceea Hobbes face o riguroas  distinc ie între legea natural i dreptul natural 
definit mai sus. Legea natural  îl constrânge într-adev r pe om s  foloseasc  cele mai potrivite 
mijloace pentru propria conservare. Prin aceasta are un caracter ra ional, c ci cump nirea 



 76

mijloacelor implic  apelul la ra iune, dar legea nu mai are statut de principiu, de criteriu, ci de 
mijloc. O dat  cu Hobbes, ra iunea politic  devine instrumental , ea nu mai vizeaz  adev rul 
ci eficacitatea. Dac  starea social  este mai legitim  decât starea de natur , aceasta se 
întâmpl  nu pentru c  este mai dreapt  ci pentru c  este mai util . Acesta este i un punct de 
plecare pentru hedonismul specific concep iilor politice i etice ale filosofiei britanice din 
secolele XVII i XVIII.  
În luptele dintre rege i parlament, care se desf urau în Anglia în ajunul Revolu iei din 
secolul XVII, Hobbes s-a situat de partea regelui. În anul 1640, la câteva zile dup  dizolvarea 
Parlamentului scurt i în ajunul convoc rii Parlamentului lung, Hobbes a publicat un mic 
tratat Ap rarea puterii i drepturilor regelui, necesare pentru men inerea p cii în stat.
Interven ia sa l-a silit pe Hobbes, pentru a evita represiunile, s  fug  din Anglia; vreme 
îndelungat  el a r mas în Fran a ca emigrant politic. La Paris el i-a scris principalele sale 
opere filosofice i politice:  De Cive (Despre cet ean, 642), Despre corp ( 655), Despre om 
( 658). Tot aici Hobbes a publicat i o alt  oper  a sa, fundamental  pentru gândirea politic ,
intitulat Leviathan ( 652). De i concep ia lui Hobbes putea fi interpretat  ca favorabil
monarhiei, el nu a întrunit simpatia cercurilor monarhice. În ianuarie 1652, Hobbes a revenit 
în Anglia, unde în acel moment la putere se afla Oliver Cromwel. Acesta i-a oferit înaltul post 
de Secretar al Republicii Engleze (a doua pozi ie în stat), pe care Hobbes a refuzat-o. În 
perioada Restaura iei, Hobbes a fost supus persecu iilor, iar dup  moartea sa, c r ile scrise i
publicate de el au fost arse în pia a public . Pentru a în elege aceast  reac ie, trebuie s
men ion m c  filosofia lui Hobbes era materialist-ateist . Din punctul de vedere al lui 
Hobbes, metoda matematic , geometric , este metoda tiin ific  universal . Ea trebuia s - i
g seasc  aplicare nu numai în tiin ele naturii ci i în tiin ele sociale. Nu numai în cazul 
corpurilor naturale, ci i al celor artificiale, în spa iul moral, via a societ ii, deci nu numai în 
fizic  ci i în politic . Hobbes se înscrie astfel printre filosofii care au revolu ionat filosofia i
metodologia vremii.  Concep iile materialist mecaniciste ale lui Hobbes domin i doctrina sa 
despre stat; el concepe statul ca un mare mecanism care s-a format ca rezultat al ciocnirii 
intereselor i pasiunilor umane. Este o cunoscut  butad  a lui Hobbes c  dac  legile 
geometriei ar fi afectat interesele umane ele ar fi f cut obiectul disputelor politice. Ca i
Grotius, Hobbes încearc  s  cerceteze în primul rând natura omului luat  în abstract i din ea 
s  deduc  ceea ce reprezint  statul. Elementul primordial este deci omul izolat aflat în stare 
natural . El nu e de acord cu Grotius care afirmase c  de la natur  omului îi e proprie tendin a
spre comunitate, ci socoate c  teama i nu instinctul de convie uire genereaz  societatea, 
pentru c  omul de la natur  e egoist în esen a sa. Observând via a social  a Angliei 
contemporane lui i generalizând observa iile sale, Hobbes afirm  c  omul caut  nu via a în 
comun ci domina ia i c , fa  de al i oameni, ceea ce-l atrage nu e dragostea ci setea de glorie 
i confort. Pretutindeni omul nu urm re te decât pl cerea sa i caut  s  evite suferin ele. 

Întrucât to i oamenii ar avea for e similare, el conchide c  de la natur  to i oamenii sunt egali 
(este prima i singura men iune despre egalitatea fiin elor umane); fiecare are în stare natural
dreptul la toate, pentru c  natura a dat totul tuturor. De aceea în doctrina lui Hobbes, în stare 
natural  oamenii se aflau într-o permanent  ostilitate, fiind p trun i de setea de a- i face r u
unul altuia. Omul se lupt  cu semenul s u ca i când ar fi dujmanul s u, îl ur te i se 
str duie te s -l vat me. A adar, tendin ele egoiste i teama caracterizeaz  omul în starea 
natural . El exprim  aceast  situa ie prin titlul unei piese a dramaturgului roman Plaut, Homo
homini lupus (omul este lup pentru om), iar starea natural  nu ar fi decât o stare de r zboi 
universal bellum omnium contra omnes (r zboiul tuturor împotriva tuturor). Starea de natur
este deci cel mai jalnic destin al omenirii, spune Hobbes. Via a omului în aceast  stare este 
solitar , pauper , brutal i scurt . Nimeni nu poate dori men inerea acestei st ri f r  s  intre 
în contradic ie cu sine însu i i cu ra iunea s n toas . Dimpotriv , urmând ra iunea, fiecare 
trebuie s  caute s  ias  din starea natural , s  caute pacea, oriunde ar fi. Cerin ele ra iunii sunt 
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numite de Hobbes, ca i de Spinoza, legi naturale. Prima lege natural , fundamental ,
impune: trebuie c utat  pacea, trebuie s  se pun  cap t acestei st ri de ostilitate general  a 
omului fa  de om. i pentru aceasta trebuie s  se încheie contractul social care permite 
ie irea din starea natural , întemeierea i statornicirea unei noi forme de convie uire a 
oamenilor - statul.
Dar acest contract poate deveni instrument de desfiin are a r zboiului general doar în cazul în 
care va fi respectat. De aceea, cea de-a doua lege natural  gl suie te: trebuie respectat 
contractul. Aceasta corespunde i dreptului natural. Din legea fundamental  a naturii, Hobbes 
deduce i o serie de alte legi, care stabilesc datorii sau obliga ii ale omului, a c ror respectare 
e necesar  pentru men inerea p cii. Printre acestea el indic  obliga ia de a ar ta recuno tin ,
de a ierta vechile ofense, de a nutri respect fa  de al ii, de a recunoa te egalitatea oamenilor 
de la natur , etc. 
Legile naturale în concep ia lui Hobbes sunt legile morale; pentru el singura moral  activ  e 
cuprins  în legile naturale. Dar Hobbes declar  legile naturale imuabile i ve nice: ceea ce ele 
interzic nu poate fi niciodat  îng duit. Ceea ce ele prescriu nu poate fi niciodat  interzis. De i
aceste legi imuabile sunt universale, Hobbes subliniaz  c  în starea de natur  ele sunt 
neputincioase, întrucât respectarea lor nu e obligatorie i c  nu exist  nici o siguran  c  to i
vor proceda conform cu prescrip iile legilor naturale. În starea natural  nu exist  nici o 
interdic ie i drepturile omului nu sunt asigurate. Pentru a curma aceast  stare intolerabil  a 
r zboiului general, Hobbes consider  c  oamenii trebuie s  încheie contractul, s  renun e
deplin la toate drepturile naturale în folosul unei singure persoane sau unei singure adun ri i
s  se supun  necondi ionat puterii de stat constituite de ei. În viziunea lui Hobbes contractul 
social duce la f urirea concomitent  a societ ii i a statului. Dup  Hobbes, contractul social 
reprezint  unirea fiec ruia cu fiecare, acesta e un contract sui - generis de uniune prin 
intermediul c ruia masa, mul imea, se transform  în societate organizat i formeaz  o 
singur  persoan . Prin aceasta se na te statul, o nou  persoan , “ a c rui voin  în virtutea 
acordului multor oameni e socotit  ca voin  a lor, a tuturor, pentru ca statul s  poat  dispune 
de for ele i capacit ile celorlal i membri, în interesul p cii generale i al ap r rii” ( De cive, 
cap. V, IX). Trebuie s  remarc m c  statul întruchipeaz  unitatea voin elor tuturor locuitorilor 
s i. Chiar reprezentarea Leviathanului de pe frontispiciul lucr rii cu acela i nume a lui 
Hobbes, precizeaz  concep ia sa asupra statului: leviathan, nume luat din Cartea lui Iov este 
un uria  care ine într-o mân  cârja papal , în cealalt  sabia, reunind spiritualul cu temporarul 
i al c rui corp este alc tuit din omule i aglutina i. Statul - Leviathan, portretizat astfel, se 

bazeaz  pe contractul care leag  to i oamenii între ei i îi supune în totalitate. Referindu-se la 
contractul social, Hobbes prezint  apari ia i activitatea statului ca efect al voin ei, manifestat
de to i cet enii lui prin îns i constituirea sa. Totu i, statele înse i, în rela iile lor reciproce, se 
afl  în continuare în starea natural ; ele nu se supun nici unor norme de drept pozitiv. 
Ap rând ideea unei puteri absolute, Hobbes sus ine c  oamenii au institui puterea de stat în 
condi iile supunerii depline i necondi ionate: de aceea ei trebuie s  renun e la toate drepturile 
lor “naturale” i s  se supun  întru-totul noii puteri instituite, pentru c  altfel vor fi nevoi i s
se întoarc  la starea natural  în care au tr it anterior. A adar: ori putere de stat absolut , ori 
starea de anarhie ce caracterizeaz  via a oamenilor înainte de apari ia statului. A treia cale nu 
exist .
Puterea de stat este unic i absolut , ea se exercit  f r  control i este aresponsabil . Ea st
deasupra legilor civile, care numai de la ea î i dobândesc întreaga lor putere. Doar puterea 
suprem  e singura în m sur  s  hot rasc  ce e bine i ce e r u i tot ceea ce stabile te în 
aceast  direc ie este obligatoriu pentru cet eni. Chiar i proprietatea dup  Hobbes se 
stabile te de stat: ea este ceea ce acord  cet eanului puterea de stat. Supu ii sunt asem n tori 
sclavilor, cu diferen a doar c  supusul serve te statului, iar sclavul sluje te i cet eanului.
Deci, în mod cert, nu avem de a face cu o delegare a drepturilor omului ci cu o deplin
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alienare. În privin a organiz rii puterii de stat, aceasta poate lua, dup  Hobbes, forme diferite. 
Puterea suprem  poate apar ine unei singure persoane (monarhia), mai multora dintre cei mai 
buni (aristocra ia) dar poate fi organizat i democratic, numai c , în toate cazurile, întreaga 
putere trebuie s  se g seasc  în mâinile acelei persoane sau acelui organ c ruia i-a fost 
acordat . Hobbes nu admite nici un fel de guvern ri “mixte”, dup  cum nu recunoa te nici un 
fel de form  de guvernare denaturat  sau deviat , întrucât prin aceast  no iune, dup  p rerea
sa, se d  o apreciere i nu se define te caracterul sau volumul puterii. Hobbes consider  de 
asemenea imposibil  o oarecare împ r ire (diviziune) a puterii între diferitele organe ale 
statului; puterea trebuie întotdeauna încredin at în întregime în mâinile unui singur organ, 
fie el monarh sau adunare. Pentru el, tot ceea ce contribuie la via a colectiv  a oamenilor în 
cadrul statului e bine; tot ce sprijin  men inerea puterii statului merit  deplin  aprobare. “În 
afara statului, spune el, domnia pasiunilor, r zboiul, teama, s r cia, tic lo ia, singur tatea, 
s lb ticia, ignoran a, cruzimea. În stat - domnia ra iunii, pacea, siguran a, fericirea, 
str lucirea, comunitatea, rafinamentul, tiin a, bun voin a” (De cive, X, ).
În cursul Revolu iei s-au afirmat i alte puncte de vedere, care promovau ideea contractualist .
E vorba în primul rând de exponen ii taberei revolu ionare, cum a fost Partidul 
Independen ilor, reprezentat de cunoscutul poet John Milton, autorul Paradisului pierdut, dar
i al multor pamflete politice. Astfel, el opunea teoria contractualist  a originii statului, 

concep iilor feudal-teologice, subliniind interesul general ca mobil fundamental al apari iei 
acestuia. Din teoria contractului el deducea obliga ia regelui de a da socoteal  în fa a
poporului care l-a pus i sublinia c  poporul poate oricând s  destituie pe guvernan ii care nu 
respect  contractul. Acesta ar fi un drept fundamental al poporului în absen a c ruia acesta s-
ar g si la discre ia tiranului. În aceast  perspectiv  Milton va justifica judecarea i executarea 
regelui. Din acela i partid face parte Algenone Sidney care, de i provenea dintr-o mare 
familie nobiliar , se ridic  împotriva absolutismului regal i declar  c  singurul fundament 
legal al puterii este acordul liber al oamenilor în scopul auto-conserv rii. Din teoria 
contractualist  a originii statului el trage concluzii în favoarea principiilor democratice, 
declarând c  oamenii, instituind puterea de stat î i limiteaz  libertatea doar în m sura în care e 
necesar pentru folosul general i c  p streaz  pentru ei dreptul de a institui i r sturna
guvernul. Revolu ia - adic  r scoala general  a poporului împotriva monarhului - este 
considerat  pe deplin legitim  în condi iile în care monarhul încalc  contractul. 
Dar cel mai radical partid al Revolu iei engleze - Levellerii (egalitarii) - în programul lor 
“acordul poporului” (1647) se pronun au  cu decizie în favoarea republicii, cereau desfiin area
Camerei lorzilor i organizarea Camerei inferioare pe principii democratice. Cel mai 
important exponent al acestui grup care a avut o mare influen  în armata lui Cromwel, a fost 
John Lilburne. El consider  c  la baza oric rei puteri trebuie s  stea contractul poporului liber 
al Angliei care instituie guvernul pe calea consim mântului. El preconizeaz  o structur
democratic  a puterii, prin alegerea camerei inferioare prin drept de vot universal. Se pronun a
de asemenea pentru libertatea con tiin ei i libertatea religioas  în genere i abordeaz
necesitatea revizuirii radicale a dreptului penal, pe baza principiului c  nu trebuie s  existe 
vreun delict i nici pedeaps  f r  o lege penal  corespunz toare (nullum crimem, nulla poena 
sine lege). Trebuie subliniat c  egalizarea de care vorbeau levellerii nu privea proprietatea 
privat  ci se limita la domeniul drepturilor politice. În privin a propriet ii, Lilburne sublinia 
direct: Parlamentul nu are dreptul de a egaliza situa ia oamenilor, de a desfiin a proprietatea, 
sau de a face toate bunurile comune.

John Locke
Dintre gânditorii politici contractuali ti se poate spune c  J. Locke i J.J. Rousseau au fost cei 
mai influen i, nu numai asupra posterit ii ideologice ci i asupra proceselor evolu iei politice. 
Opera lui Locke vizeaz  cu precump nire problemele instituirii i garant rii libert ii civice i
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de con tiin , ca i crearea instrumentelor institu ionale capabile s  le garanteze. Principala sa 
lucrare o reprezint  cele dou Tratate despre guvern mânt (1689). Se pare c  ele au fost 
terminate înc  la începutul anilor 80, dar publicarea lor înainte de 1688 ar fi fost riscant
pentru autorul lor; chiar sensul pozi iei sale ar fi fost modificat astfel încât ea ar fi ap rut ca o 
chemare la revolu ie i nu ca o apologie a revolu iei care avusese loc. De aceea anul 
Revolu iei Glorioase a fost hot râtor pentru orientarea politic  a lui Locke. Primul dintre cele 
dou  tratate (care exist  într-o form  incomplet ) încearc  o respingere detaliat  a unei 
versiuni particulare a teoriei dreptului divin al regilor din opera lui Robert Mfilmer. El 
respinge argumentele biblice ale acestuia, subliniind ideea c  nimeni n-a fost destinat în mod 
special de Dumnezeu, printr-un semn, pentru a de ine autoritatea  asupra altora. Aceast  idee 
va constitui baza argument rii sale în cel de-al doilea tratat. Punctul de plecare al filosofiei 
politice a lui Locke este c  de la natur  fiin ele umane sunt egale i c  prin urmare nimic nu 
poate s  pun  pe cineva sub autoritatea altuia, altfel decât prin propriul consim mânt al 
acestuia. Aceste premise îl situeaz  pe Locke în tradi ia contractualist  a gândirii politice 
liberale timpurii. În prelungirea eforturilor lui Grotius i Spinoza, Locke a f cut s  treac
dreptul natural de partea libert ii individuale. Înainte de asta trebuie s  remarc m c  el 
consider  spiritul de achizi ie a fi cauza muncii, iar aceasta cauza oric rei avu ii. Teza avu iei 
bazat  pe munc  va fi preluat i dezvoltat  de A Smith i K. Marx. Societatea civil  care 
dup  Locke, spre deosebire de al i autori, exista numai în abunden , este inut  împreun  de 
protec ia scopurilor private. Binele comun este realizat în armonia individual  a binelui privat. 
Aceast  concep ie, afirmat  cu aproape 100 de ani înainte de A. Smith, face din Locke 
p rintele filosofic al liberalismului clasic de tip laissez-faire. Influen a sa în dezvoltarea 
societ ii moderne (el a oferit idei programatice nu numai Revolu iei engleze ci i celor 
american i francez ) a stârnit furia taberei contrarevolu ionare: exponentul gândirii 
contrarevolu ionare teocratice din Fran a, Joseph de Maistre declara “dispre ul fa  de Locke 
este începutul în elepciunii” i profetiza ziua în care “Locke va fi plasat unanim printre 
scriitorii care au f cut cel mai mult r u oamenilor”. Printre contractuali ti, Locke face o figur
distinct , nu numai fa  de predecesorul s u Thomas Hobbes, ci fa  de întregul curent. Prima 
inova ie st  în concep ia sa asupra st rii de natur . Este o stare a omenirii lipsit  de societate 
în sensul propriu al termenului, f r  putere politic , dar în care exist  dreptul de proprietate 
c ruia Locke îi atribuie un sens originar:  ea cuprinde dreptul de via , libertate i patrimoniu 
(bunuri). Starea natural  este o stare de pace, de bun -voin , de asisten  reciproc i de 
conservare. Optimismul s u e bazat pe sentimentul pe care îl are fiecare individ despre propria 
salvgardare i pe reciprocitatea comportamentelor. Pe scurt, principiul fiec ruia este auto-
conservarea; principiul tuturor este conservarea genului uman. Starea de natur  nu cunoa te 
îns  decât justi ia privat  (se caracterizeaz  deci prin lips  de organizare, de sanc iune i, în 
consecin , de salvgardarea preventiv  a persoanelor i bunurilor). Pe de alt  parte, prin 
utilizarea monedei, bariera nevoilor este înfrânt , economia i tezaurizarea devin posibile, 
inegalit ile sporesc i nu-i mai este cu putin  omului s  tr iasc  în pace f r  ca posesiunea 
bunurilor sale s  fie garantat , protejat  de o organiza ie adecvat , cea politic . Se poate 
spune, împreun  cu comentatorul francez Vialatoux c  Locke face din stat administrarea unei 
“asigur ri reciproce a proprietarilor liberi contra riscului i insecurit ii”.  
Pentru a sc pa a adar de riscul insecurit ii, pentru a fi în acela i timp liber i proprietar, 
oamenii întemeiaz  societatea politic  sau civil : fiecare renun  la puterea sa de a executa 
legea natural i o cedeaz  colectivit ii. Cauza fundamental  a pactului social const  în 
renun area la dreptul de a reprima infrac iunile la adresa legii naturale. Ei recunosc o putere 
constrâng toare independent  de ei i superioar  lor, îns rcinat  s  reprime viol rile legii. În 
starea de natur  fiecare î i f cea justi ie i Locke remarc  o atare situa ie a fi proprie înc
societ ii interna ionale, unde se ac ioneaz  prin for a armelor. A doua inova ie în câmpul 
teoriei contractualiste realizat  de Locke rezult  din teza c  puterea corpului politic se na te 
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din suma abdic rilor individuale. Abdicarea îns  nu are caracter nelimitat. N scut  dintr-un 
pact, puterea politic  nu se întinde decât asupra a ceea ce este necesar în scopul societ ii - 
adic  bun starea persoanelor i conservarea bunurilor - conservarea propriet ii ca scop 
suprem al statului, este expresia unui nou tip de hedonism. În consecin , formarea societ ii
politice reduce dar nu anihileaz  libert ile i propriet ile existente în starea de natur .
“Puterea societ ii nu se poate extinde dincolo de binele comun”. Aici apare distinc ia, ce va 
deveni fundamental , între liberalism i totalitarism. Realizarea contractului în descrierea 
f cut  de Locke are trei stadii: 
Primul - oamenii trebuie s  convin  unanim, trebuie s  se asocieze ca o comunitate i s  pun
puterile lor naturale astfel încât s  poat  ac iona împreun  pentru a putea sus ine drepturile 
altuia. În al doilea rând, membrii acestei comunit i trebuie s  fie de acord, pe baza unui vot 
majoritar, s  ini ieze institu ii legislative i altele. În al treilea rând, de in torii de proprietate 
într-o societate trebuie s  fie de acord, fie personal sau prin reprezentan ii lor, asupra oric ror
taxe care sunt impuse asupra poporului, recte nici o tax  nu poate fi stabilit  f r  acordul 
proprietarilor.  
Locke leag  Revolu ia englez  de o filosofie politic  general ; el este astfel nu numai 
p rintele liberalismului ci i artizanul intelectual al unei revolu ii reu ite. El fundamenteaz
filosofic noua legitimitate bazat  pe contract, adic  pe consim mânt. Termenii utiliza i de el 
pentru contract - compact sau agreement - pun accentul pe acceptare, fie tacit  (exprimat
în prezen a pe teritoriul i prin dreptul de proprietate, suficiente, consider  Locke pentru a 
obliga pe cineva s  se supun  legilor [în cazul unei obiec ii la consim mânt, Locke vede 
solu ia într-un fenomen curent în timpul s u, anticipat i de Althusius, emigra ia]); fie expres
(acceptarea formal  de c tre majoritate a legii fundamentale). Pentru Locke nu exist  decât 
putere atribuit ; el respinge ideea vreunei legitimit i naturale sau divine; puterea trebuie s  se 
întemeieze pe “trust” sau “political trusteeship”, adic  încredere. Principele, în viziunea sa, nu 
poate îndeplini decât o misiune desemnat , cu obliga ia de a ajunge la un scop convenit. Este 
vorba deci de o putere încredin at , în limitele i în vederea unui scop, care comport  un 
element de încredere reciproc  - o monarhie consensual  fondat  pe un pact. Monarhia 
se va întemeia pe baza unui apel adresat sau unei misiuni încredin at  unui prin  adesea f r
nici o leg tur  anterioar  cu na iunea care îl alege. Aici Locke introduce ideea posibilei 
legitimit i a unei dinastii str ine pentru instituirea monarhiei constitu ionale. Nerespectarea 
pactului de c tre principe legitimeaz  dreptul la r scoal , la revolu ie. Locke va oferi îns i
bazele tehnice pentru func ionarea institu iilor liberale. Puterea absolut  nu e arbitrar  sau 
tiranic  pentru c  este legat  de clauzele unui pact social. Locke î i d  seama îns  c  trecerea 
de la absolut la arbitrar e foarte u oar  dac  e împiedicat  doar de considerente morale. De 
aceea el preconizeaz  institu ii speciale i în primul rând distinc ia sau separa ia puterilor 
în stat. Puterea e astfel împ r it  între legislativ (reprezentat de o adunare), puterea aceasta 
fiind discontinu  îns  suprem  în raport cu celelalte; puterea executiv  (având sarcina 
aplic rii legii prin administra ie i justi ie) - observ m c  executivul înghite i puterea 
judiciar  pe care Montesquieu o va trata ca putere distinct ; puterea federativ , care este o 
putere continu i care vizeaz  cu deosebire înf ptuirea rela iilor cu celelalte state. Pentru 
Locke, aceste dou  puteri executiv i federativ  ar putea fi unite în mâinile monarhului. 
Unitatea acestor puteri e dat  de supunerea lor fa  de legislativ care instituie legitimitatea 
legal  a oric rui act de putere în stat. Doctrina lui Locke expus  în cunoscutele sale Scrisori
despre toleran  (1689) prezint  dou  teze principale privitoare la natura autorit ii politice i
la imposibilitatea de a ob ine credin a prin for . Spre deosebire de Hobbes, Locke va pune 
bazele unei riguroase separ ri între biseric i stat. Statul este o asociere a oamenilor pentru 
p strarea intereselor temporale proprii, biserica este o asociere nesilit  cu scopul c ut rii 
mântuirii. Din aceast  precizare a resorturilor guvern rii civile decurg scopurile care 
legitimeaz  folosirea for ei : ap rarea p cii civile, a libert ii i a propriet ii. Cât prive te 
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credin ele personale care nu afecteaz  rela iile sociale, ele trebuie s  fie tolerate de c tre 
puterea civil : “opiniile speculative i cultul divin au dreptul absolut i universal la toleran ”.
Locke face a adar o distinc ie capital  între virtutea moral i cea civic . Aceasta din urm  nu 
se refer  la bine i la dreptate în sine ci la ceea ce e util pentru societate i stat. Locke se ridic
cu fermitate împotriva convertirii for ate la o religie pentru c  aceasta ar fi contrar  voin ei lui 
Dumnezeu.  
Am v zut deci c  în cursul Revolu iei engleze s-au afirmat o serie întreag  de concep ii
elaborate mai cu seam  în perspectiva doctrinei contractului social. Exist  îns  mari deosebiri 
între cei doi mari reprezentan i ai Revolu iei engleze: Thomas Hobbes i John Locke. Hobbes 
este mai profund i mai original în oper , pe când Locke fiind exponentul empirismului, este 
mai atent la realit i. La Hobbes întâlnim o doctrin  ce justific  un regim într-o oarecare 
m sur  condamnat; Locke are o viziune ce corespunde i legitimeaz  instaurarea monarhiei 
constitu ionale. Pentru Hobbes, punctul de plecare este teza dup  care omul este r u de la 
natur  (comun  gândirii politice conservatoare). Locke nutre te o concep ie despre om ca 
fiind bun de la natur  (este o tez  comun  doctrinelor ce justific  dezvoltarea, progresul, mai 
ales în secolul al XVIII-lea). Contractul lui Hobbes este unul nefiresc: dominat de una din 
p r i, r mâne în aceia i termeni - putere - putere, supu i - supu i, deci o rela ie cu caracter 
absolut i imuabil. Puterea în fapt nu este un p rta  al contractului ci ea reprezint  depozitarul 
contractului încheiat între supu i, prin care ace tia cad de acord asupra ced rii drepturilor lor 
naturale. În cazul lui Locke, contractul e bazat pe consim mânt, el implic  adic  un 
asentiment permanent i deci i putin a refuzului i opozi iei i pe obliga ia respect rii lui. 
Nerespectarea fiind sanc ionat  prin pedeaps  sau r sturnare. Pentru Hobbes, “auctoritas, non 
veritas facit legem” (legea const  în putere nu în adev r), pe când pentru Locke “The Law 
gives authority”, adic  legea e cea care confer  autoritate suveranului. 
În concluzie, unul din meritele lui Locke este defini ia teoretic i practic  dat  libert ilor 
individuale, la care legislatorul britanic se refer i ast zi. Nu numai exerci iul libert ii ci 
îns i no iunea de libertate implic i pretinde existen a legilor: unde nu exist  lege nu exist
libertate, c ci libertatea înseamn  a fi liber de constrângerea i de violen a venind de la un 
altul, ceea ce e imposibil acolo unde nu exist  legi. “Libertatea este deci exerci iul liberului 
arbitru individual în cadrul legilor; libertatea uman  const  în a- i urma voin a proprie în toate 
cazurile în care legea nu prescrie nimic”. 
Importan a teoretico-politic  a contractualismului const  în crearea unui nou tip de 
legitimitate, cl dit pe reciprocitate.

Întreb ri recapitulative: 
1. Care este importan a contractualismului în istoria gândirii politice? 
2. Care este contribu ia lui Thomas Hobbes la dezvoltarea gândirii politice? 
3. Care este semnifica ia revolu ionar  a contractualismului lui John Locke? 
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TEMA 13

MONTESQUIEU

Dup  parcurgerea acestui curs ve i înv a: 
a. Viziunea lui Montesquieu asupra raportului dintre politic i drept. 
b. Care sunt caracteristicile formelor de guvern mânt în concep ia acestuia. 
c. Teoria separa iei puterilor la Montesquieu. 

Este unul din marii gânditori ai secolului al XVIII-lea, enciclopedist iluminist, precursor 
ideologic al Revolu iei franceze. Opera sa ofer  un spectru larg de preocup ri, atât tiin ifice 
cât i ideologice. Astfel Scrisorile persane (1726) reprezint  primul s u demers care-l situeaz
în tab ra anti-absolutist . Un roman epistolar sub forma scrisorilor unui persan aflat în Fran a
în timpul lui Ludovic al XIV-lea, ne ofer  o ascu it  satir  îndreptat  împotriva rânduielilor i
moravurilor Fran ei absolutiste. inta este însu i absolutismul, în care “suveranul, curtenii i
un mic num r de persoane particulare st pânesc toate bog iile, în timp ce to i ceilal i gem, 
tr ind într-o cumplit  mizerie”. El incrimineaz  tarele structurale ale unui astfel de regim, 
condamnând birurile grele, ira ionalele r zboaie dinastice, intoleran a religioas , persecu iile 
împotriva cuget rii libere, ignoran a judec torilor, trând via i arogan a jignitoare a marilor 
seniori. Montesquieu atac  sistemul lui Ludovic al XIV-lea, comparându-l cu despotismul 
sultanilor turci i persani. Mai târziu el tip re te o lucrare de filosofia istoriei Medita ii asupra 
cauzei m re iei i dec derii romanilor ( 734), carte asem n toare prin alur i interes cu 
lucrarea lui Dimitrie Cantemir despre “Cre terea i  descre terea Imperiului otoman”. Ele vin 
parc  s  confirme o concep ie despre istorie pe care a ini iat-o în Europa acelor vremi 
Gianbatista Vico, despre “corsi e ricorsi”, o variant  a mi c rii ciclice, dar în doi timpi. Dup
20 de ani de munc  intens , el va publica lucrarea sa fundamental , Despre spiritul legilor 
( 742),  lucrare care a exercitat o mare influen  asupra gândirii politice i juridice i a vie ii
institu ionale a Europei moderne; Dup  doi ani el r spunde criticilor s i publicând Ap rarea
spiritului legilor. Prin aceast  lucrare Montesquieu se dovede te un inovator nu numai în 
concep ie ci i în metod ; raportat la predecesorii s i, el face un remarcabil pas înainte în 
analiza sistematic i complex  a fenomenelor politice.  
De i obiectul lucr rii Despre spiritul legilor nu este politica, aceasta domin  îns  întreaga 
oper . Montesquieu nu i-a dezv luit explicit concep ia sa despre politic ; dar din observa iile 
sale privind dreptul politic (Despre spiritul legilor I, 3), ca i din teoriile expuse ea se poate 
totu i deduce. Politica prive te organizarea statului i în deosebi reglementarea raporturilor 
dintre cei ce guverneaz i cei guverna i. El extinde considerabil fa  de înainta i metoda i
cadrul observa iei; informa ia sa este deosebit de bogat i variat , datorit  mai ales lecturilor 
sale politice, istorice, etnografice, juridice, geografice, etc. i ceea ce-l preocup  mai mult 
decât pe cei care l-au precedat este sistematizarea informa iilor, în vederea unor concluzii 
generalizatoare. 
Meritul s u principal const  în postularea principiului legit ii; acesta l-a condus la înnoirea 
metodelor de cercetare i la promovare unui spirit tiin ific în domeniul pe care îl urm rim. 
“Am început cu studierea oamenilor i am ajuns la convingerea c , în aceast  nesfâr it
diversitate de legi i de moravuri, ei nu sunt condu i numai de fanteziile lor”, spune el în 
Prefa a lucr rii sale fundamentale.
Prima îndatorire a omului de tiin  este, dup  p rerea sa, determinarea acelor principii 
generale în lumina c rora s  poat  studia ra ional evenimentele, pentru a descifra cauzele 
lucrurilor i a stabili leg turile dintre ele. “Legile, în în elesul cel mai larg, sunt raporturile 
necesare care deriv  din natura lucrurilor; i, în acest caz, tot ce exist  are legile sale...” 
(Ibidem, I, 1). În concep ia sa exist  a adar legi obiective fundamentale care guverneaz
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domeniul istoriei, al politicii, eticii, economiei i care sunt privite ca i legile naturii. Sunt 
adic  tot atât de “naturale” ca i acestea, pentru c  decurg din “îns i natura lucrurilor”. El 
men ioneaz  în prefa  c  a ajuns la principiile sale pornind tocmai de la “natura lucrurilor”. 
O alt  idee pre ioas  formuleaz  el în acela i loc: “am stabilit principiile i am v zut cazurile 
particulare supunându-li-se ca de la sine. Am v zut c  istoria tuturor popoarelor nu este decât 
o urmare a lor i c  fiecare lege particular  este legat  de alt  lege sau depinde de alt  lege 
mai general ”. În aceast  lumin  încearc  el s  surprind spiritul legilor, adic  totalitatea 
factorilor sau condi iilor geografice, politice, psihologico-sociale, care determin  configura ia 
i con inutul dreptului politic dintr-o anumit ar . El subliniaz  ideea, desigur meritorie, c

specificul unui popor sau al unei civiliza ii nu este un lucru accidental ci e determinat de o 
mul ime de factori. În explicarea ac iunii i interac iunii acestor factori apar cele mai mari 
dificult i pentru Montesquieu. El subliniaz  ponderea factorilor naturali, cu deosebire 
geografici i climatici, plasându-se în linia Aristotel - Bodin. Iat  câteva exemple: condi iile 
geografice, climatul, solul, relieful rii, etc. influen eaz  institu iile i moravurile, legile 
proprii popoarelor. Legiuitorul ine inevitabil seama întâi de clim . În sud clima e cald , iar 
poporul e înclinat spre lene i moliciune. Pentru a sili pe oameni s  munceasc , e necesar
teama de pedeaps . Clima poate genera în rile sudice sclavajul, de i acesta nu este niciunde 
conform cu natura i ra iunea. i despotismul se instituie mai degrab  în Sud decât în Nord, 
întrucât c ldura istove te for a, sl be te b rb ia oamenilor i creeaz  premisele pentru 
instituirea sclavajului politic; iat  de ce în Asia precump ne te cârmuirea despotic
(despotismul oriental). Solul are de asemenea o influen  asupra legisla iei: un sol fertil 
favorizeaz  supunerea, întrucât el contribuie la dezvoltarea agriculturii, iar agricultorii 
abrorbi i de ocupa iile lor nu- i mai ap r  libertatea. Pe lâng  aceasta, un sol fertil genereaz
trând via i paralizeaz  energia. P mântul r u, dimpotriv , favorizeaz  libertatea, întrucât 
oamenii care tr iesc pe el trebuie s  dobândeasc  singuri tot ce le refuz  solul. Condi iile unui 
sol s rac îi fac pe oameni c li i, neînfrica i, r zboinici, înclina i s - i apere libertatea. Pentru 
el, mun ii i insulele sunt condi ii care favorizeaz  libertatea pentru c  bareaz  invazia 
cuceritorilor. De i aparent exagereaz  însemn tatea condi iile geografice pentru dezvoltarea 
social , totu i, în viziunea sa, cel mai important factor este cel politic, adic  forma de 
guvernare. El era convins c  orânduirea politic  determin i “spiritul legilor”, i con inutul
legisla iei i chiar poate frâna ac iunea factorului geografic. Al turi de clim i institu iile 
politice el recunoa te i însemn tatea altor factori. Altfel, densitatea popula iei ar influen a
legisla ia, dup  cum caracterul legisla iei este influen at i de religie. Cre tinismul,
prop v duind blânde ea i respectul fa  de oameni favorizeaz  o guvernare moderat , pe 
când islamul împinge spre despotism. Dintre religiile cre tine, catolicismul împinge spre 
monarhie absolut , pe când protestantismul se potrive te mai mult cu o orânduire liber . În 
treac t, Montesquieu enun  o idee extrem de important , a c rei însemn tate r mâne pentru 
el totu i neclar  : “legile se afl  într-o strâns  leg tur  cu acele condi ii prin intermediul 
c rora diferitele popoare î i dobândesc mijloacele de existen ” (cartea XVIII; cap. XVIII), 
dar de aici el nu trage nici un fel de concluzii privind corela ia factorilor explicativi.  
Din premisele sale metodologice, Montesquieu mai deduce un enun  important ”este mai bine 
s  spunem c  cel mai firesc dintre guvern minte este cel a c rei osebit  întocmire se 
potrive te mai mult cu felul de a fi al poporului pentru care e statornicit ” (I;III). Cu alte 
cuvinte, nici o form  de guvern mânt nu are o valoare absolut . În loc de a postula virtutea 
absolut  a unei forme sau a alteia, trebuie analizat  coresponden a acesteia cu spiritul specific 
al poporului respectiv. Dar Montesquieu nu este consecvent acestui principiu, nici în 
capitolele în care analizeaz  cu admira ie declarat  constitu ia englez , nici în recomand rile 
pe care le face i prin care se v de te adeptul unei monarhii constitu ionale. Astfel c  în 
spatele relativismului s u se ascunde o nou  varietate de dogmatism; acesta se manifest  activ 
când Montesquieu exclude republicile dintre statele libere prin natura lor. Aici el renun , de 
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asemenea, la pozi ia sa obiectiv  de observator tiin ific, cedând în fa a doctrinarului. Deci i
în opera sa, cele dou  planuri, teoretic i normativ politic, se îmbin , se întrep trund.
Montesquieu însu i las  s  se în eleag  acest lucru chiar în Prefa a  operei sale.  Scopul s u
este reforma monarhiei franceze în spiritul constitu ionalismului englez.  
Tocmai pentru c  Montesquieu acord  o deosebit  importan  institu iilor politice, el se 
opre te cu aten ie asupra formelor statului, deosebindu-le în dependen  fa  de num rul 
persoanelor care conduc, dar mai ales în func ie de ceea ce el nume te natura 
guvern mântului  (adic  “ceea ce-l face s  fie ceea cea ce  este”). Aceast  subliniere a 
acestei noi categorii asociat i cu cea de principiu (factorul motric, ceea ce-l face s
ac ioneze) face ca Montesquieu s  nu urmeze linia clasic  a tipologiei formelor de 
guvern mânt, ci s  încerce una proprie. Pentru el, exist  trei feluri de guvern mânt: 
republican, monarhic i despotic. Guvern mântul republican este cel în care întreg poporul 
sau numai o parte a poporului de ine suveranitatea popular ; cel monarhic este cel în care unul 
singur guverneaz , dar prin legi fixe i stabile, în timp ce în guvern mântul despotic, unul 
singur, f r  o lege sau o ordine, conduce numai prin voin a sau capriciul s u. Trebuie ad ugat 
c  pentru Montesquieu monarhia nu este de conceput în afara prezen ei nobilimii care 
reprezint  ceea ce el nume te o putere mijlocitoare. Acestea trei sunt, s  le spunem, cele trei 
forme juste de guvernare. Dar fiecare form  de stat î i are principiul s u motric vital, o 
oarecare for  care pune o form  sau alta în ac iune i îi sus ine existen a. Principiul 
democra iei este virtutea, dar nu virtutea moral  sau teologic , ci ata amentul pentru binele 
general, pe care unii l-au numit chiar patriotism. Modera ia este principiul fundamental al 
aristocra iei, pe când principiul monarhiei este desemnat a fi onoarea, prin care Montesquieu 
în elege “tendin a spre onoruri, dar cu p strarea independen ei proprii”; purt toarea 
principiului onoarei este nobilimea. Despotismul, dup  cuvintele lui Montesquieu, se men ine 
prin team . Conform acestui principiu, suveranul se consider  a fi totul, pe to i ceilal i
reducându-i la nimic i de inând puterea în mâinile sale prin m suri teroriste.  
Idee fundamental  a lui Montesquieu e c  legisla ia depinde de forma de guvernare. Astfel, 
anumite legi sunt necesare în democra ie, care nu convin altor forme de stat, i alte legi sunt 
necesare statului aristocratic i altele monarhiei. El exemplific  conving tor, ar tând c  ceea 
ce difer  între aceste forme de guvern mânt sunt legile despre educa ie. De asemenea, rela iile 
patrimoniale sunt reglementate diferit în func ie de forma de stat. În democra ie e oportun s
se interzic  acumularea bog iilor în mâini pu ine ca urmare a mo tenirii; aici sunt oportune 
legile care prev d egalitatea tuturor copiilor. La succesiune, în monarhie se cuvine, spune el, 
s  se apere men inerea averilor mari, pentru a acorda sprijin nobililor care au putere i
influen  atunci când dispun de avere, de putere economic . Montesquieu socoate oportun  în 
monarhie cump rarea func iilor judiciare (el însu i i-a cump rat postul de consilier i apoi de 
pre edinte al tribunalului din Bordeaux) pentru c , în opinia sa, aceasta confer  judec torilor 
independen  fa  de arbitrariul regal. În aristocra ie trebuie limitat luxul în via a particular
pentru c  acesta ar stârni ura maselor nemul umite; de aceea el predic  modera ia. În 
despotism, legile trebuie s  fie pu ine, întrucât ele devin superflue în condi iile în care 
domne te arbitrariul. Montesquieu se declar  un du man al despotismului în care el vede 
absolutismul regal din vremea sa; despotismul ac ioneaz  în chip distructiv asupra societ ii i
el, pân  la un anumit grad e potrivnic chiar naturii umane. De aceea pare un mister cum 
popoarele i se supun. Montesquieu î i pune i problema cauzelor care provoac  trecerea de la 
o form  de stat la alta. Explica ia sa r mâne în untrul binomului natur -principiu, întrucât el 
crede c  schimbarea formelor de stat e provocat  cel mai adesea de insuficien a sau excesul în 
înf ptuirea principiilor de care ine o form  sau alta.
M rimii statului el îi acord  un rol însemnat. O mic  republic , spune el, poate pieri sub 
loviturile venite din afar ; de aceea monarhia care de regul  are o dimensiune mai mare, se 
împotrive te mult mai bine du manului extern. În acela i timp, Montesquieu socoate c  un 
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stat mare este expus dinl untru, tocmai datorit  m rimii sale, pentru c  statele mari manifest
tendin a spre despotism (Rousseau formuleaz  chiar o lege în aceast  privin i spune c  cu 
cât statul este mai mare cu atât ac ioneaz  mai puternic tendin a înspre concentrarea puterii). 
Pentru evitarea pericolelor din afar , republicile mici ar trebui s  se alieze între ele; 
Montesquieu propune chiar un plan de f urire a unui stat federativ în care, dup  expresia sa, 
sunt unite avantajele unui stat mare cu cele ale unuia mic. Considerentele sale despre 
importan a institu iilor politice, despre “spiritul legilor”, sunt legate de încerc rile de definire 
a esen ei libert ii i c ilor de garantare a acesteia. Montesquieu d  dou  defini ii diferite, dar 
având o leg tur  substan ial  între ele, ale libert ii. “Libertatea este dreptul de a face tot ce 
legile îng duie” este defini ia prin care libertatea este în eleas  ca realizarea legalit ii.
Totodat , libertatea politic  const  în “siguran a noastr , sau cel pu in în credin a noastr  c
suntem în siguran ” (XII, II). Aceast  siguran  e garantat  prin domina ia legilor în stat. 
Legalitatea apare ca lucrul cel mai important pentru un stat liber, pentru c  ea garanteaz
libertatea politic . De aici i sarcina fundamental  a conduc torului politic: de a ar ta mijlocul 
de asigurare a legalit ii. Un astfel de mijloc Montesquieu socoate a fi separa iunea puterilor, 
pe care o ap r  urmându-l pe Locke. G sim aici o semnificativ  triad  care pune în lumin
resortul fundamental al principiului separa iunii puterilor, în eles prin scopul s u principal de 
a garanta libertatea prin asigurarea legalit ii.
Pentru Montesquieu nu poate exista o guvernare moderat  dac  puterile nu sunt separate, 
pentru c  altfel statul deviaz  inevitabil spre despotism. Montesquieu distinge în stat trei 
puteri: legislativ , executiv i judiciar . Este schema clasic  pe care o va urma întregul 
drept constitu ional modern. Aceste trei puteri, subliniaz  Montesquieu, trebuie s  apar in
unor organe diferite ale statului. Libertatea nu admite unirea a dou i cu atât mai mult a trei 
puteri în sânul uneia i aceleia i puteri a statului. Dac  puterea legislativ  e unit  cu cea 
executiv , atunci cel ce edicteaz  legile aplicându-le nu va urma indica iile cuprinse în ele, 
tolerând înc lcarea lor i în ar  va domni arbitrarul. Dar arbitrarul va interveni i în cazul în 
care în acelea i mâini se unesc puterea judec toreasc i cea executiv  judec torul va fi 
asupritor, întrucât va fi în acela i timp i judec tor i executantul legii. De asemenea, nu pot fi 
unite în acela i organ, puterea judec toreasc i cea legiuitoare, întrucât, procedându-se astfel, 
judec torul, rezolvând procesele, nu va urma strict legea ci are posibilitatea s  introduc
schimb ri în con inutul legii. Acestea sunt considerentele majore pentru care el consider
necesar ca cele trei puteri s  fie  încredin at  unor organe diferite. Dup  p rerea sa aceast
ordine se realizeaz  în monarhia constitu ional  unde puterea legiuitoare apar ine 
reprezentan ilor poporului, monarhul e puterea executiv  iar curtea cu juri e organul c ruia îi 
apar ine puterea judec toreasc . Puterea executiv , dup  Montesquieu, trebuie s  fie 
încredin at  unei singure persoane pentru c  calitatea sa fundamental  trebuie s  fie 
rapiditatea în ac iune. Propunând constituirea organelor reprezentan ei populare, Montesquieu 
introduce o limitare: al turi de camera inferioar  aleas , consider  necesar  o camer
superioar , format  din reprezentan ii aristocra iei (camera pairilor).  În idealul s u politic 
deci, Montesquieu reproduce multe tr s turi ale monarhiei constitu ionale engleze, 
contemporane lui: f r  îndoial  modelul camerei pairilor i-a fost sugerat de camera englez  a 
lorzilor. Dar Montesquieu invoc  în legitimarea camerei superioare argumente extrase din 
trecutul istoric al Fran ei. Pentru el, monarhia constitu ional  reprezint  o oarecare dezvoltare 
a monarhiei bazate pe reprezentan a st rilor, “guvernarea gotic ” cum o nume te el. În 
conformitate cu orânduirea pe st ri a Fran ei Feudale el recomand  ca nobilimii s  i se acorde 
în monarhia constitu ional  situa ia de “putere mijlocitoare”, f r  care aceast  form  de 
guvernare nu se poate men ine. El spune: “desfiin a i în monarhie prerogativele seniorilor, ale 
clerului, nobilimii i ora elor i ve i ob ine pe dat  ca rezultat un stat fie popular, fie despotic” 
(II; cap. IV). Dezvoltându- i doctrina separa iunii puterilor, Montesquieu emite teza c
puterile în stat trebuie s  se echilibreze reciproc, de aceea nu trebuie s  se pun  între ele 
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grani e care ar limita cu totul amestecul unei puteri în activitatea alteia. Astfel monarhul 
ratific  legile, iar legiuitorul la rândul s u rezolv  unele probleme de guvernare, problemele 
financiare, problemele organiz rii armatei i altele. Montesquieu aprob  a adar o astfel de 
interac iune a puterilor pentru c , chiar cu riscul de a se întârzia sau frâna una pe alta, aceast
unitate i colaborare va avea ca rezultat o mi care armonioas  înainte.
Principiul separa iei puterilor î i îndrepta t i ul împotriva absolutismului regal, împotriva 
concentr rii în mâinile monarhului a întregii puteri. El înseamn  apelul la f urirea organelor 
reprezentative. În aceasta const  însemn tatea progresist  a acestui principiu, ca mijloc tehnic 
de înt rire a legalit ii, de instituire a unor grani e stabile împuternicirilor organelor de 
guvernare. Totu i, doctrina separa iunii puterilor a lui Montesquieu justifica men inerea 
puterii regale, independent  de Parlament. i în felul acesta excludea în fapt puterea deplin  a 
organelor reprezentative. De aceea Rousseau, care dorea înf ptuirea mai larg  a suveranit ii
poporului a criticat ideile lui Montesquieu i a respins principiul separa iunii puterilor. 
Doctrina lui Montesquieu despre separa iunea puterilor s-a bucurat îns  de o mare apreciere 
printre contemporani, printre nobilii liberali i burghezia liberal . Voltaire denumea opera lui 
Montesquieu “codul ra iunii i libert ii”. Doctrina lui Montesquieu s-a reflectat i în actele 
constitu ionale ale Revolu iei burgheze din Fran a. Astfel, articolul XVI din “Declara ia 
drepturilor omului i ale cet eanului” (1789) prevedea: “societatea în care nu este asigurat
exercitarea drepturilor i nu e instituit  separa ia puterilor, nu are Constitu ie”. Iar constitu ia 
din 1791 încerca s  dea o modalitate concret  a acestui principiu în organizarea de stat a 
Fran ei. Principiul separa iei puterilor s-a oglindit i în constitu ia SUA, servind la 
fundamentarea ideologic  a primatului pre edintelui i guvernului fa  de institu iile 
reprezentative. Am dori s  subliniem pozi ia constructiv  a lui Montesquieu în domeniul 
rela iilor interna ionale i a dreptului interna ional. Autorul Spiritului legilor se declar  pentru 
respectarea conven iilor interna ionale i stabilirea de rela ii prietene ti între popoare. Pacea, 
declar  el, este prima lege natural  a omului; “dreptul interna ional - spune Montesquieu - se 
bazeaz  în chip natural pe principiul conform c ruia diferitele popoare trebuie s - i fac  unul 
altuia în timp de pace cît mai mult bine posibil, iar în timp de r zboi cât mai pu in r u
posibil”. Marele iluminist francez leag  politica extern  pa nic  de caracterul democratic al 
regimului politic. “Spiritul monarhiei este r zboiul i cucerirea. Spiritul republicii pacea 
i modera ia” (Cartea a IX-a, cap. II). 

Montesquieu condamn  cu indignare cuceririle coloniale ale europenilor, exterminarea de 
c tre ei a popoarelor coloniale, mai ales ac iunile cuceritorilor spanioli în Lumea Nou . ”Un 
popor numerice te egal cu toate popoarele Europei luate la un loc a disp rut o dat  cu apari ia 
barbarilor care au descoperit India”. El se refer  de asemenea la metodele de purtat r zboiul i
prevede c  vor fi inventate mijloace i mai crude de exterminare a oamenilor decât cele 
cunoscute pe vremea sa. În Scrisorile persane, el se pronun  profetic: “eu m  cutremur la 
gândul c  o dat i o dat  se va descoperi un secret cu ajutorul c ruia va fi înc i mai u or s
nimice ti oamenii i s  distrugi popoare întregi”. Îns  Montesquieu nu- i dezminte 
iluminismul, afirmându- i credin a c  dreptul interna ional va interzice folosirea acestor 
descoperiri a mijloacelor de distrugere în mas .
Militând pentru rela ii pa nice între state, el acord  un rol deosebit comer ului. Montesquieu 
este într-adev r primul mare teoretician al politicului, care într-un spirit realmente liberal, a 
consacrat analize detaliate comer ului, originilor i efectelor sale. Comer ul, în viziunea sa, 
este sursa unor pacific ri a rela iilor dintre oameni, intensificând comunicarea între ei: efectul 
natural al comer ului este a conduce spre împ care. “El formeaz  între na iuni o 
interdependen  de nevoi i interese care ar putea transforma ideea r zboiului în ceva demodat 
dac  nu resping tor”. În viziunea sa comer ul este, în acela i timp, la originea progresului 
moravurilor, artelor i tiin elor i chiar a politicii. 
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Întreb ri recapitulative: 
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TEMA 14 

FILOSOFIA POLITIC  A LUI JEAN-JEAQUES ROUSSEAU 

Dup  parcurgerea acestei teme ve i înv a: 
a. Concep ia lui Rousseau asupra suveranit ii poporului. 
b. Raportul dintre egalitate i libertate în concep ia lui Rousseau. 
c. Influen a pe care J. J. Rousseau a exercitat-o în cadrul gândirii politice.  

Despre opera sa de c p tâi, Contractul social (“un fragment” dintr-o ambi ioas  lucrare 
proiectat i abandonat , Institu iile politice) se sus ine c  ar fi “un manual de drept politic”. 
În realitate, Contractul social (Rousseau, 1957) nu este nici un manual în sensul propriu al 
cuvântului i nici o carte de drept, cu tot caracterul s u normativ. Metoda sa e ra ionalismul 
abstract, de tip cartezian: el nu se ocup  de dreptul politic, a a cum apare în manifest rile sale 
pozitive. El este o oper  prin excelen  de filosofie politic : “Eu cercetez dreptul i
ra ionalul i nu discut despre fapte”, spun el în manuscrisul din Geneva. Ceea ce caut  el 
sunt, de fapt, principiile abstracte i universale ale dreptului politic, principii pe care le 
consider  absolute. Aceasta se vede i din formularea pe care o d  “problemei fundamentale, 
a c rei solu ie e contractul social (Rousseau, 1957, p. 59, I,6). La fel, în Scrisoare c tre 
marchizul de Mirabeau, Rousseau exprim  în termenii urm tori “marea problem  a politicii”: 
“A se g si o form  de guvern mânt care s  pun  legea în slujba omului”, având în vedere c
legea este – cum se va vedea – în concep ia sa, emana ia suveranului, adic  a poporului, 
expresia "voin ei generale”. 
Dar pân  a ajunge aici J.-J. Rousseau întreprinsese studii cale i-au permis s  schi eze, cu 
genial  intui ie, istoria societ ii, elaborând, prin Discursul asupra inegalit ii (Rousseau, 
1958), o “capodoper  de dialectic ”. Lecturile sale despre via a comunit ilor primitive, 
bineîn eles în limitele epocii, ca i aceast  sistematizare teoretic  a etapelor trecerii la 
“societatea civil ” i-au determinat pe mul i antropologi i polititologi contemporani s -l 
socoteasc  pe Rousseau drept un precursor nimijlocit al antropologiei politice.  
Pentru el proprietatea privat  nu mai este privit  ca un dat natural ci ca un produs istoric. 
Puterea nu-i apare nici ca o esen  teologic , nici ca o construc ie juridic , nici ca o cucerire 
militar , ci ca o sum  de interese. Statul însu i este consecin a apari iei propriet ii private: el 
a fost creat de boga i, printr-un contract de în el ciune, pentru a- i ap ra propriet ile. Spiritul 
s u laic-ra ionalist i istorist-dialectic l-a condus la constatarea c  dac  omul este nefericit, 
aceasta nu se datoreaz  naturii lucrurilor, ci unor cauze sociale i politice. Concluzia se 
impune de la sine: e posibil i necesar de a pune baze noi, care s -l fac  pe om fericit i liber; 
locul contractului de în el ciune trebuie s -l ia adev ratul contract social. În filosofia 
politic , Jean-Jeaques Rousseau r mâne autorul unei originale i influente teorii despre 
democra ie, în corpul c reia radicalismul, ra ionalismul i utopismul se îmbin  în multe 
puncte, f r  ca aceasta s  împiedice înrâurirea istoric  pe care a exercitat-o doctrina i
supravie uirea, nu numai ideologic  ci i practic-politic , a unora dintre ideile sale. 
În momentul în care Rousseau începe s - i cristalizeze gândirea – deci pe al jum tatea 
secolului al XVIII-lea – în problema originii suveranit ii i, implicit, a legitimit ii puterii 
politice se înfruntau trei tendin e: coala dreptului natural, coala monarhic i doctrina 
teologic  a dreptului divin.
Prima coal  are meritul de a fi subliniat – împotriva celorlalte dou  – c  suveranitatea î i are 
originea nu în dreptul patern, nici în dreptul divin, ci în popor; poporul i-a investit cu putere 
pe cei care guverneaz , printr-un pact sau contract, care, ca orice act de acest fel, presupune 
obliga ii reciproce. O astfel de concep ie implic  teza c  oamenii se nasc independen i i egali 
i c  nimeni nu a primit de la Dumnezeu sau de la natur  vreo autoritate asupra celorlal i.
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Sub influen a acestei coli s-au z mislit gândirea politic  a lui Rousseau; dar ea a constituit 
doar punctul de plecare, pentru c  în multe probleme el se va orienta direct i explicit 
împotriva exponen ilor acesteia, elaborând o concep ie cu totul original  în raport cu cele 
anterioare. Elementul nou pe care-l aduce sub raport teoretic i conceptual este definirea 
esen ei suveranit ii ca voin  general , care nu e doar suma voin elor individuale ale 
cet enilor. De aici rezult  o dubl  consecin : c  suveranitatea nu poate fi niciodat
înstr inat i c  nu i se pot distinge mai multe p r i. Prin aceast  idee a suveranit ii
inalienabile i indivizibile, Rousseau se deta eaz  net de gânditorii colii dreptului natural 
r spundeau în general afirmativ. Acest r spuns constituia, de fapt, temelia logic  a 
contractualismului.  
Or, critica lui Rousseau (pentru c  el î i preciza întotdeauna ideile polemizând cu un gânditor 
sau altul) vizeaz  tocmai acest principiu, care consider  perfect valabil angajamentul unui 
popor care consimte s - i înstr ineze suveranitatea. Pentru Rousseau, suveranitatea este un 
drept inalienabil, care nu poate rezulta decât din corpul na iunii i nu poate fi în nici un caz 
exercitat de c tre un individ sau câ iva. Pentru a- i clarifica i poten a ideea, Rousseau 
opereaz , pe de o parte, distinc ia dintre suveranitate i dreptul de proprietate i, pe de alt
parte identific , sub raportul esen ei, suveranitatea cu libertatea individului (tocmai pentru c
“omul s-a n scut liber”…). Nimic nu-i poate compensa unui om pierderea libert ii, ea este nu 
numai un element al conserv rii ci i “unul din elementele constitutive ale fiin ei sale”; 
nimeni nu se poate deposeda de propria-i libertate f r  a renun a la calitatea sa de om. Tot 
astfel un popor care- i înstr ineaz  suveranitatea “pierde calitatea sa de popor” i “se dizolv
prin acest act”, pentru a deveni o mul ime f r  unitate i leg tur ; cet enii supu i unui st pân
nu constituie un popor.
Rigurosul exeget al operei lui Rousseau, R. Derathé (R. Derathé, 1951), consider  c  acesta 
porne te aici de la celebra distinc ie a lui Hobbes între civitas i multitudo dissoluta, pentru ca 
apoi s  o îndrepte împotriva autorului. Într-adev r, dup  Hobbes, un popor care alege un rege 
se dizolv  dup  acest act; el înceteaz  de a fi o persoan  public i devine o mul ime confuz ,
c ci unitatea i calitatea sa de popor nu rezult  decât din suveranitatea de care s-a deposedat. 
Pân  la acest punct ambii gânditori sunt de aceea i p rere. Dar, dac  pentru Hobbes statul 
supravie uie te dup  dizolvarea poporului, pentru c  suveranitatea poporului se va transfera în 
întregime asupra persoanei regelui, la Rousseau, dimpotriv , dizolvarea poporului duce în 
sine la dizolvarea corpului politic. De îndat  ce poporul este dizolvat prin instaurarea 
suveranit ii, societatea civil  nu mai exist , ci ni te sclavi cu st pânul lor. Or, societatea 
civil  este o asocia ie de oameni liberi. Aceast  asocia ie nu poate fi în dezavantajul vreunui 
asociat, de aceea este necesar ca voin a care conduce s  fie voin a totalit ii sau voin a
general .
Prin acest principiu, Rousseau condamn  evident monarhia absolutist , dar i sistemul 
reprezentativ. El scrie în Contractul social: “suveranul, care nu este decât o fiin  colectiv ,
nu poate fi reprezentat decât prin el însu i”. “Suveranitatea nu poate fi reprezentat  din 
aceea i pricin  pentru care nu poate fi înstr inat ; ea consist  esen ialmente în voin a
general , i voin a nu se reprezint ; este sau ea îns i sau este altceva; cale de mijloc nu 
exist ”. A adar, un popor nu este liber decât atunci când ascult  de voin a sa proprie. De
aceea exerci iul suveranit ii trebuie s -i apar in  poporului. Când un popor î i alege 
reprezentan i care s  exercite în locul sau în numele s u suveranitatea, el abdic  de fapt de la 
ea. Sub un guvern mânt reprezentativ, noteaz  Rousseau, poporul nu- i manifest  voin a
decât în momentul în care î i alege deputa ii. Pe întreaga durat  a legislaturii el r mâne supus 
adun rii pe care a ales-o. 
F r  s  exclud  posibilitatea unui acord accidental i temporar între voin a parlamentului i
voin a general , Rousseau respinge principiul pe care se bazeaz  orice regim reprezentativ: 
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acela c  voin a unei adun ri alese de cet eni este întotdeauna voin a poporului. Pentru el, 
voin a parlamentului r mâne, în raport cu întreaga na iune, o voin  particular .
În aceast  parte a teoriei sale politice se manifest  cel mai pregnant i geniul dar i utopismul 
lui Rousseau. Ra ionalismul s u abstract i entuziasmul sincer pentru ideile de libertate i
egalitate l-au condus la formularea radical  a cerin elor unei democra ii pure, directe, în care 
de in torul de drept al puterii s  coincid  deplin cu cel care o exercit  în fapt. El face cu totul 
abstrac ie de condi iile generate de proprietatea privat i de diviziunea social  a muncii, ca i
de stadiul de dezvoltare a societ ii i de contradic iile sale specifice: de aici i utopismul s u.
Dar trebuie s  mai remarc m un lucru, care se resimte nu numai aici ci în întreaga sa 
concep ie: J.-J. Rousseau a “optat” pentru democra ie i a teoretizat-o într-o vreme în care 
democra ia nu exista nici în fapte, nici în idei. Aceasta nu-i diminueaz  meritul ci doar i-l 
spore te. Dându- i seama c  aplicarea principiului s u ar putea fi realizabil  doar în micile 
state, similare polisurilor antice ( i nici chiat în acestea pentru c , în absen a sclavajului, 
cet enii nu i-ar putea dedica tot timpul “exerci iului” suveranit ii), în unele lucr ri cu 
caracter mai practic, cum ar fi Considera ii asupra guvern mântului Poloniei, Rousseau 
accept  sistemul reprezentativ impunându-i îns  o serie de condi ii care ne dezv luie pe de o 
parte realismul s u i totodat  raporturile sociale care-l determin  s  nu considere acest sistem 
ca o democra ie pe deplin autentic . În lucrarea mai sus amintit  el nu mai cere înl turarea 
sistemului reprezentan ilor poporului, ci numai reînnoirea lor permanent , împiedicându-i s
fie ale i de prea multe ori i constrângându-I s  se supun  instruc iunilor precise elaborate de 
corpul electoral; aceste m suri sunt destinate s  împiedice – într-o lume sfâ iat  de interese 
antagoniste i dominat  de puterea banului – “le mal terrible de la corruption” i s  oblige pe 
deputa i s  nu fie decât purt torii de cuvânt ai poporului care i-a ales. În pofida experien ei 
istorice înc  insuficiente, Rousseau a intuit cu genialitate neajunsurile funciare ale 
sistemului reprezentativ – responsabilitatea deputa ilor în fa a ale ilor pe timpul îndeplinirii 
mandatului i irevocabilitatea lor (discipolul lui Marat va formula explicit dreptul poporului 
de  a revoca un reprezentant infidel) – sugerând prin aceasta i remediile posibile. Ceea ce 
iar i nu putea în elege Rousseau, în epoca respectiv  este faptul c  sistemul reprezentativ nu 
exclude în orice condi ii participarea direct . O dovad  o constituie i revendic rile actuale de 
“regândire a democra iei” (Tr snea, 1995) în sensul unei “democra ii tari”, cu elemente 
multiple de democra ie direct . Inalienabilitatea suveranit ii o face i indivizibil . Aceast
tez  este v dit îndreptat  împotriva teoriei i practicii separa iunii i echilibrului puterilor; 
poate i pentru faptul c , a a cum vom vedea, Rousseau nu crede în posibilitatea echilibr rii 
reale  puterilor. El se ridic , deci, împotriva împ r irii suveranit ii în for i voin , în 
puterea legiuitoare i cea executiv . Cei de procedeaz  astfel gre esc, relev  Rousseau, 
“pentru c  iau drept p r i ale acestei autorit i ceea ce nu reprezint  decât emana ii ale ei”. 
S-a spus c  teza lui Rousseau c  “suveranitatea este indivizibil ” îl trimite în tab ra
absoluti tilor (Hobbes i Puffendorf), împotriva gândirii liberale a timpului s u; în epoca 
noastr , mul i nu s-au sfiit s -l proclame teoreticianul totalitarismului. “Autoritatea suveran
este una singur , a a c  nu poate fi împ r it  sau distrus ” – aceast  formul , remarc  R. 
Derathé (R. Derathé, 1951, p.292) aminte te de Leviathan Oricât de semnificativ  ar fi aceast
apropiere, ea nu poate i mai ales nu trebuie s  induc  în eroare. Pentru Hobbes suveranitatea 
este indivizibil  pentru c  exerci iul unora din drepturile care o compun este legat de 
posesiunea tuturor celorlalte i, în consecin , nu pot fi date în mâini separate f r  ca aceste 
drepturi s  se distrug i s  se anuleze reciproc. Pentru Rousseau îns , suveranitatea este una, 
este simpl i deci nu poate fi considerat  ca un ansamblu decompozabil de diverse drepturi 
sau puteri. Pentru el suveranitatea nu este for  sau voin  ci numai voin a care conduce 
întrebuin area acestei for e. Suveranitatea nu este îns , cum s-a v zut, o voin  oarecare ci o 
voin  general ; i pentru a fi cu adev rat general  ea trebuie s  fie astfel nu numai în 
obiectul, ci i în esen a sa; ea trebuie s  porneasc  de la to i pentru a se aplica tuturor. Aici 
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rezid i fundamentul “obliga iei politice”: o lege care nu este voit  de to i ca aplicabil
tuturor nu este just  pentru c  nu este lege, i invers.

i astfel ajungem la ideea rousseauist  de lege: voin a general , prin îns i generalitatea sa, nu 
se poate exprima decât prin legi. Esen a suveranit ii fiind voin a general , puterea legislativ
nu este suveran , iar toate celelalte provin din puterea legislativ i trebuie s -I fie 
subordonate.
Pentru cel mai pu in familiarizat cu problemele teoriei politice poate p rea surprinz tor cum 
din premise false, care altereaz  realitatea social i politic , Rousseau deduce principii 
politice normative juste, progresiste. Este lesne de observat c  teoria voin ei generale nu 
numai c  ignor  dar i marcheaz  realitatea social  contradictorie i, în principal, conflictul 
social de baz  a politicii. Dealtfel, Rousseau nu face aici altceva decât s  reia, într-o 
argumentare nou i cu un limbaj inovat, tradi ia ideii “binelui comun”, care absolutizeaz
doar func ia social  general  a statului, ocultând-o pe cea de grup. Lucrul e pe deplin vizibil 
în textul Contractului: “ceea ce generalizeaz  voin a nu este atât num rul voturilor cât 
interesul comun (s.n.) care le une te”. i observa ia e cu totul valabil i pentru conceptul 
abstract de lege, ca expresie a voin ei generale. Esen a suveranit ii fiind voin a general , ei 
nu-i incumb i executarea (aplicarea) legilor, care constituie o func ie distinct  de cea a 
exercit rii suveranit ii. Rousseau nume te aceast  func ie guvern mânt (sau administra ie 
suprem ) termen prin care el desemneaz  atât “exercitarea legitim  a puterii executive” cât i
“ corpul intermediar, plasat între supu i i suveran pentru leg tura lor reciproc i îns rcinat 
cu aplicarea legilor i men inerea libert ii, atât civile cât i politice”. 
A adar, legisla ia i administra ia sunt dou  func ii distincte care trebuie exercitate de dou
organe diferite. Nu au oarecare dreptate Emile Faguett i al i comentatori care-l acuz  pe 
Rousseau de contradic ii, c  dup  ce respinge teoria separa iei puterilor a lui Locke i
Montesquieu sfâr e te prin a o îmbr i a? Exist  multe contradic ii i contradic ii f r  ie ire în 
gândirea lui Rousseau, asupra c rora nu avem r gazul de a insista aici. Rar în acest caz nu e 
vorba, totu i, de o renun are la principiul enun at. Exist  o total  deosebire între Rousseau i
Montesquieu. Pentru acesta din urm  diferitele puteri ale statului trebuie men inute separate 
pentru ca ele s  se pondereze reciproc i s  se limiteze una pe alta; separa iunea puterilor nu 
este deci decât un mijloc de a limita suveranitatea. Scopul lui Rousseau este exact opus. 
Finalitatea separa iei stricte preconizate între puterea legislativ i cea executiv  este de a ine 
puterea legislativ  la ad post de corup ie. Filosoful nostru î i d  seama de dificultatea în care 
a intrat, pentru c  de i “poporul vrea totdeauna binele“,  “nu totdeauna îl vede de la sine”, c
dac  “voin a general  este totdeauna dreapt ”, judecata care o c l uze te nu este totdeauna 
luminat ”. El însu i formuleaz  esen a contradic iei când scrie în Contract “Pentru ca un 
popor care abia se na te s  poat  gusta maximele s n toase ale politicii i s  urmeze regulile 
fundamentale ale ra iunii de stat, ar trebui ca efectul s  poat  deveni cauz , ca spiritul social 
care trebuie s  fie opera institu iei, s  prezideze la crearea îns i a acestei institu ii; i ca 
oamenii s  fie, înainte de a exista legi, ceea ce trebuie s  fie datorit  legilor”. Ceea ce, fire te, 
e o imposibilitate. i iat  cum, în aceast  cea mai important  parte a teoriei sale idealismul 
concep iei îl face robul veacului s u. Pentru c  singura solu ie ce o întrevede este cea a 
legiuitorului în elept. El, care a fost totdeauna ostil despotismului luminat, se vede nevoit s -l 
accepte sub o form  camuflat ; c ci ce altceva este legiuitorul în elept decât forma 
republican  a despotismului luminat?  
Dar nu acesta este, cel pu in în opinia noastr , elementul tipic pentru concep ia lui Rousseau. 
Esen ialul îl reprezint  principiul unicit ii i indivizibilit ii puterii suverane a poporului ca 
unic  piatr  de temelie unei autentice democra ii. Aceasta reprezint  una din marile sale 
contribu ii la elaborarea teoriei democra iei.  
Rousseau insist  adesea asupra ideii c  întrucât suveranul trebuie s  renun e la exercitarea 
nemijlocit  a puterii executive, el trebuie s  p streze asupra acestei puteri un control riguros i
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s - i rezerve dreptul de a o relua când va dori. Accentul pus pe stricta subordonare a 
guvern mântului fa  de puterea legislativ  ilustreaz  geniul politic al lui Rousseau înc  din 
perioada trecerii la imperialism (iar în doctrin  o dat  cu liberalismul de tranzi ie al lui 
Prevost-Paradol i H. Spencer), pe m sura accentu rii contradic iilor dintre guvernan i i
masele guvernate, s-a manifestat tot mai puternic tendin a, tipic  pentru zilele noastre, de 
înt rire excesiv  a puterii executive în dauna legislativului în cadrul sistemelor politice.  
O consecin  direct  a teoriei unicit ii puterii este concep ia asupra raportului dintre suveran 
i guvern mânt. Rousseau respinge teza lui Hobbes i a lui Locke dup  care instituirea 

guvern mântului ar fi un contract (ce ar presupune angajarea ambelor p r i). El insist  asupra 
ideii c  “actul prin care un popor se supune unor efi nu este un contract, nu este decât o 
îns rcinare, în care ca simpli slujitori ai suveranului ei exercit  în numele lui puterea pe care 
le-a încredin at-o i pe care el o poate limita, modifica i  lua înapoi oricând dore te”. 
Magistra ii îns rcina i cu executarea legilor (inclusiv monarhii) nu sunt decât mandatari, 
mini trii poporului, “func ionarii suveranului”, “servitori retribui i”, ei nu por ac iona decât în 
numele lui. Trebuie deci ca puterea legislativ  s  controleze puterea executiv
(guvern mântul sau administra ia), s  fac  în a a fel încât s  o men in  în limitele func iei 
sale, astfel ca ea s  r mân  totdeauna supus  voin ei generale. Cu tot iul lor utopic, cât de 
în l tor i demn r sun  cuvintele lui Jean-Jeaques: “Un popor liber se supune, dar un 
sluje te; are efi, dar nu st pâni; se supune legilor, dar nu se supune decât legilor; i
prin for a legilor el nu se supune oamenilor”! 
Când trece de la analiza guvern mântului el distinge trei tipuri fundamentale, în func ie de 
felul în care suveranul îl constituie: democra ia, aristocra ia, monarhia – dup  num rul celor 
care-l exercit . Cu toat  identitatea formal  de limbaj cu cel al primei tipologii cunoscute în 
istoria gândirii politice, clasificarea lui Rousseau are cu totul alt în eles decât la ceilal i
gânditori. Aici avem de-a face cu forme de guvern mânt cu esen  comun , poporul fiind în 
toate cazurile de in torul puterii, întrucât pentru Rousseau legitim este doar sistemul politic în 
care poporul de ine i exercit  suveranitatea: democra ia. 
Una dintre marile i spinoasele probleme ale gândirii politice i-a g sit o tratare atent i
original  în opera lui Rousseau: raportul dintre libertate i egalitate. Pentru a înl tura starea de 
inegalitate i sclavie, în care se g seau oamenii, el propune un nou contract social care 
cuprindea urm toarea clauz  fundamental , comun  pentru to i: individul cu tot ce are, cu 
toate drepturile sale, se cedeaz  comunit ii. Solu ia contractului p rea miraculoas : “A g si o 
formul  de asocia ie care s  apere i s  protejeze cu toat  for a comun  persoanele i bunurile 
fiec rui asociat i în cadrul c reia fiecare dintre ei, unindu-se cu to ii, s  nu asculte totu i
decât de el însu i i s  r mân  tot atât de liber ca i mai înainte”.  
Orice ar spune majoritatea comentatorilor, scopul contractului social este asigurarea libert ii,
constituirea poporului suveran. Este vorba despre o înstr inare a libert ii naturale, 
negarantate de nimic, l sat  la cheremul for ei i al bog iei, pentru a ob ine în schimb o 
libertate conven ional  garantat  prin contract. Doctrinarii liberali au v zut în aceast
condi ionare a libert ii de înstr inare total  a drepturilor c tre comunitate, drept legitimarea 
sursei dictaturii i tiraniei. În realitate, exist  o deosebire fundamental  între concep ia liberal
despre libertate, conceput  în spirit individualist i în opozi ie cu statul i concep ia lui 
Rousseau care, parc , reînvie concep ia antic : individul nu poate fi liber decât în cetate i
prin cetate. Dar oare nu înseamn  aceasta c  Rousseau nu ofer  individului nici o garan ie, 
sacrificându-l f r  rezerve statului? În lumina concep ie despre suveranitate, r spunsul este 
inevitabil negativ: tocmai suveranitatea poporului (care se exprim i prin lege ca voin
general ) este cea mai sigur  garan ie a drepturilor individuale. În aceste condi ii este 
reabilitat  concep ia antic  dup  care libertatea nu este decât supunerea fa  de legi.  
În sine îns , principiul suveranit ii poporului nu ofer  cet enilor decât o garan ie pur 
iluzorie, dac  ei nu au i siguran a de a fi to i supu i acelora i obliga ii i de a se bucura cu 
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to ii de acelea i drepturi. Rousseau î i d  seama c  este necesar nu numai ca puterea suveran
s  apar in  comunit ii, ci i ca sarcinile s  fie egal repartizate între to i cet enii, astfel încât 
niciunul s  nu fie avantajat sau împov rat în raport cu ceilal i: “Fiecare d ruindu-se în 
întregime, condi ia fiind egal  pentru to i, nimeni nu are interese s  o fac  s  devin  oneroas
pentru ceilal i”. 
Egalitatea devine astfel baza libert ii – ideea este genial i evident progresist , dar 
fundamentul ei r mâne abstract-utopic (într-o societate întemeiat  pe proprietatea privat ).
Într-adev r, sub raport logic, dac  legea oblig  sau favorizeaz  în egal  m sur  pe to i
cet enii, i dac  suveranul nu poate ac iona decât prin legi, nu mai e de temut ca supus s  fie 
dezavantajat în favoarea comunit ii, pentru c  dezavantajând pe unul îi lezezi pe to i ceilal i
i nu este de conceput o societate care s  vrea r ul tuturor membrilor s i.

Principiile egalit ii i libert i nu au fost, fire te, anun ate doar de Rousseau; ele reprezentau 
stindardul de lupt  al burgheziei revolu ionare din secolul al XVIII-lea. Dar, spre deosebire de 
ceilal i gânditori, Rousseau are meritul de a fi c utat s  stabileasc  rela ia necesar  dintre 
aceste principii, atât în plan politic cât i social. A a cum ar tam, înc  în Discurs asupra 
inegalit ii el atrage aten ia asupra rolului propriet ii private în geneza inegalit ii, care, la 
rândul ei, reprezint  terenul de anulare a libert ii. El i-a dat seama c  acest pericol nu este 
înl turat nici dup  stabilirea contractului social, care instituie libertatea i egalitatea în plan 
politic.  
Rousseau are marele merit de a fi întrev zut c  egalitatea, cu toate garan iile politice stabilite, 
poate fi u or r sturnat  cu ajutorul banilor. Clarviziunea sa apare limpede în urm torul pasaj 
din Proiectul pentru Corsica: “Puterea civil  se exercit  în dou  feluri: unul legitim, prin 
autoritate; altul abuziv, prin bog ie. Pretutindeni unde bog ia domin , puterea i autoritatea 
sunt de obicei desp r ite…Atunci puterea aparent  este în mâna magistra ilor, iar puterea real
în mâna celor boga i. Se întâmpl  atunci ca obiectul acestor dorin e s  se divid : unii aspir  la 
autoritate ca s  vând  folosin a ei celor boga i i s  se îmbog easc i ei la rândul lor pe 
aceast  cale; ceilal i, cei mai mul i, se îndreapt  de-a dreptul spre bog ii, gra ie c rora sunt 
siguri c  vor avea într-o zi puterea, cump rând fie autoritatea, fie pe cei care o de in”. 
Aici se poate constata superioritatea gândirii sale fa  de majoritatea contemporanilor. El a 
sesizat c  chiar dac  statul burghez democrat va recunoa te egalitatea juridic  a cet enilor, el 
nu va putea îns  crea condi iile pentru ca ace tia s  poat  realmente folosi drepturile 
democratice recunoscute. i totu i diatribele sale împotriva propriet ii private r mân un 
simplu foc de paie în raport cu solu ia pe care o recomand : limitarea deosebirilor de avere i
instituirea unei societ i de mici proprietari. Aceast  solu ie dezv luie mai mult decât orice c
Rousseau a fost ideologul micii burghezii. i c  ambiguitatea pozi iei i intereselor acesteia au 
f cut ca tipul de societate i de guvern mânt preferate de autorul Contractului s  se situeze, 
cum bine sesiza i Bertrand de Jouvenel, cu totul în afara trendului civiliza iei contemporane.
Nu putem s  nu remarc m c  cu toat  metoda ra ionalist-abstract , punctul de plecare al 
filosofiei sale politice izvora dintr-o problem  acut  a epocii: demonstrarea caducit ii istorice 
a sistemului social i politic feudal i afirmarea unor nou concep ii despre legitimitatea
puterii politice care s  justifice, dac  nu s  impun  lichidarea vechii puteri politice i
instituirea uneia noi. Tocmai de aceea Jean –Jeaques Rousseau a fost gânditorul politic care a 
exercitat cea mai activ i recunoscut  influen  asupra revolu iei burgheze din Fran a – chiar 
dac  uneori “formulele” extrase din teoria sa r mâneau goale de con inut – i chiar asupra 
întregii gândiri revolu ionare din europa din ultima parte a secolului XVIII. A a se i explic
reac ia necamuflat  a exponen ilor liberalismului clasic (de ex. Benjamin Constant) care au 
înlocuit principiul suveranit ii poporului cu cel al suveranit ii individului proprietar, 
declarând statul drept “protectorul propriet ii”; dup  cum radicalismul s u, care a inspirat pe 
iacobini a stârnit furia gândirii contrarevolu ionare (fie c  e vorba de coala teocratic  a lui  
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Joseph de Maistre i Louis de Bonald sau de “ tiin a politic  restaurat ” a elve ianului von 
Haller).  
Influen a lui Rousseau s-a prelungit pân  în zilele noastre. E drept c  uneori conceptelor 
inovate sau forjate de el li s-a alterat con inutul în func ie de anumite interese de grup. Pe de 
alt  parte, caracterul contradictoriu al operei sale a facilitat ca cele mai diverse orient ri din 
gândirea trecutului, ca i din cea contemporan , s  se revendice de la maestrul genevez; un 
exemplu: de la adep ii reac ionari ai înt ririi autoritare a puterii de stat în dauna libert ii
individului i pân  la “noul rousseauism” care justific  contesta ia hippies-ilor i evadarea lor 
din chingile constrâng toare i uniformizatoare ale societ ii de consum.

Întreb ri recapitulative:  
1. De ce este suveranitatea poporului indivizibil  la Rousseau? 
2. De ce este suveranitatea poporului inalienabil ?
3. Care este raportul dintre suveran i guvern mânt? 
4. Care este raportul dintre egalitate i libertate la J. J. Rousseau? 
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