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Political Values – Between Contradiction and 

Compatibility  
 

[Valorile politice – între contradic�ie �i compatibilitate] 
 

Professor Ph.D. Cristian BOCANCEA1 2 
 
Abstract3 
The existence of community has always had an ideological support – placed in 

the social imagery and in the practices of government – which evokes (and invokes) 
supreme human goals: freedom, equality and prosperity. Each of these – seen as 
political values – lives its own tense history, from moments of glory to anthropological 
failure, seemingly certifying the fact that the limits of the human go way beyond the 
politicians’ imagination. Each political value may be presented as belonging to the 
weaponry of the left or of the right, as (absolutely) necessary, sufficient and unique or, on 
the contrary, as possible, alternative and compatible with the others. Freedom, equality 
and prosperity seem to share between them the historical ages and the areas of 
civilisation, building specific identities for them. At the same time, they transcend time 
and space, claiming “the human” in its deepest meanings.  
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Introducere 
 
Valorile politice sunt ni�te „constructe filosofice”, ce tind s� 

descrie modul în care omul – cu toate determinativele lui naturale �i 
sociale – ar trebui s�-�i duc� existen�a, deopotriv� ca individ �i ca membru 
al unei comunit��i. În istoria civiliza�iilor, valorile politice au jucat, înc� din 
timpurile antice, rolul de „reper” al ac�iunii politice. De exemplu, în 
concep�ia lui Platon, o cetate ar fi trebuit s� se nasc� �i s� func�ioneze 
dup� principiul sau valoarea drept��ii. În epoca modern�, filosofii au 
insistat pe valoarea libert��ii, conceput� ca absen�� a constrângerilor 
politice �i religioase. Tot în perioada modern�, au proliferat �i alte valori 
politice, teoretizate în cadrul ideologiilor: egalitatea, din perspectiva 
economic� a sociali�tilor; ordinea, din perspectiva conservatorilor; 
prosperitatea, din perspectiva social-democra�ilor etc. 

Problema cea mai spinoas� a valorilor politice o reprezint� 
imposibilitatea de a le realiza pe toate, în egal� m�sur� �i concomitent, în 
cadrul unei societ��i. Pentru a atinge plenitudinea uneia dintre valori, se 
impune necesarmente sacrificarea par�ial� (sau chiar total�) a celorlalte. 
Din acest motiv, constat�m c� fiecare societate (ca �i fiecare curent 
ideologic) acord� întâietate unei valori politice, în detrimentul celorlalte 
valori, c�rora le atribuie o importan�� secundar�. A�a se face c�, în planul 
valorilor politice, apar diverse ierarhiz�ri sau ordon�ri în func�ie de 
„prioritatea istoric�”. În acest sens, Isaiah Berlin remarca: „Este adev�rat 
c� a oferi unor oameni în zdren�e, analfabe�i, nehr�ni�i sau sl�bi�i de boal�, 
drepturi politice sau garan�ii împotriva ingerin�ei statului în via�a lor 
privat� înseamn� a-�i bate joc de ei. Înainte de a în�elege semnifica�ia unei 
sporiri a propriei libert��i �i de a se bucura de folosirea ei, ace�ti oameni au 
nevoie de îngrijiri medicale �i de educa�ie. Ce este libertatea pentru cei care 
nu pot face uz de ea?” (1996). La fel ne-am putea întreba: la ce bun s� �i se 
ofere condi�ii de egalitate economic� sau de ordine social�, dac� �i se 
interzice s� gânde�ti liber, s�-�i gestionezi nestingherit via�a privat�? 

Concluzia filosofic� cea mai rezonabil� este aceea c� o societate e 
cu atât mai propice dezvolt�rii omului cu cât reu�e�te s�-i ofere „doze 
potrivite” din toate marile valori politice. 
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Libertatea – înainte de toate 
 
În timpurile moderne, odat� cu schimb�rile petrecute în economie 

(na�terea pie�ei libere, având ca promotor clasa burghez�) �i în cultur� 
(gra�ie Rena�terii, Reformei �i Iluminismului), treburile politice n-au mai 
fost doar apanajul unei elite nobiliare �i ecleziastice, ci au început s� 
preocupe categorii precum burghezia, muncitorimea �i chiar ��r�nimea. 
Con�tiente de importan�a politicii în via�a lor cotidian�, aceste categorii 
sociale au c�utat s� promoveze valori sau idealuri politice care s� exprime 
interesele lor cele mai de seam�. În acest context, modernitatea s-a 
manifestat ca un adev�rat „cult al libert��ii”. 

De ce a fost libertatea reperul esen�ial al epocii moderne? Dup� 
mai mult de un mileniu de domina�ie monarhic�, acompaniat� de 
rigorismul dogmelor cre�tine, precum �i dup� ce spa�iul european devenise 
unul al barierelor economice de tot felul, era firesc s� se fac� sim�it� o 
revendicare a libert��ii: în plan politic, spiritual �i economic. Aceast� 
revendicare apare în mediile burgheze, sus�in�toare ale ideologiei liberale. 
Pentru liberali, libertatea este valoarea politic� suprem�, din dou� motive: 
a) din ea decurg toate celelalte; b) nu are nevoie de justificare, fiind o 
valoare în sine, un drept natural primordial (Strauss, 1986). Altfel spus, în 
absen�a libert��ii, nu este posibil� realizarea niciunei alte valori, decât în 
mod trunchiat �i d�un�tor fiin�ei umane. Orice ac�iune politic� sau de alt 
gen care elimin� libertatea reprezint� o siluire a fiin�ei umane, f�când via�a 
aproape insuportabil�. 

Realit��ile vie�ii cotidiene abund�, îns�, în exemple de limitare sau 
de negare a libert��ii. De fapt, descrierea obiectiv� a situa�iei omului în 
societate nu conducea la ideea de libertate, ci la o multitudine de 
constrângeri: divine, naturale, sociale �i morale, politice �i juridice. Practic, 
omul nu este niciodat� liber, ci are doar mici spa�ii de librtate, în uria�a 
�es�tur� a constrângerilor. Con�tien�i de acest lucru, filosofii moderni vor 
adopta o atitudine idealist�, radical� �i „metaforic�” în raport cu libertatea: 
în loc s�-i recunoasc� limitele practice, o vor absolutiza în plan teoretic, 
afirmând c� libertatea este o caracteristic� „primordial�” �i esen�ial� a 
naturii umane, în timp ce constrângerile sunt doar secundare, derivate �i 
subordonate scopului realiz�rii libert��ii. 

Fa�� de o asemenea pozi�ionare excesiv� �i periculoas�, unii 
gânditori moderni au �inut s� spun� c�, în fapt, omul nu are nevoie doar 
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de libertate: ordinea, securitatea personal�, dreptatea sunt �i ele lucruri f�r� 
de care nu po�i tr�i. Mai mult, atunci când libertatea nu e rezonabil 
exercitat�, ea poate deveni profund d�un�toare. Edmund Burke (2000) – 
p�rintele conservatorismului – sublinia c� libertatea trebuie judecat� dup� 
efectele la care conduce, adic� dup� rezultatele ei sociale; c�ci omul î�i 
poate folosi libertatea deopotriv� pentru a face binele �i r�ul, pentru a 
construi sau pentru a distruge. Totul depinde de modul în care e utilizat�, 
de modul în care se împac� cu celelalte caracteristici ale umanului. 

Observ�m, astfel, c� valoarea libert��ii este tratat� ca fapt esen�ial 
al naturii umane. Dar, de-a lungul epocii moderne, natura uman� a fost 
caracterizat� destul de diferit de la un filosof la altul, fapt care a generat 
mai multe proiec�ii liberale în veacul Luminilor �i în secolul al XIX-lea. 
Fondul comun al ideilor liberale despre natura uman� îl g�sim în teoriile 
�colii dreptului natural, care afirm� c� exist� o lege universal� ce 
guverneaz� toate popoarele, facându-i pe to�i indivizii liberi �i egali din 
na�tere. În mod natural, to�i indivizii au ni�te drepturi inalienabile, cum ar 
fi dreptul la via��, la libertate, la proprietate �i la fericire. În principiu, 
oamenii sunt capabili s� recunoasc� �i s�-�i exercite aceste drepturi. 
Capacitatea de a tr�i conform propriei naturi  este explicat�, îns�, în mod 
diferit de curentele filosofice numite ra�ionalism �i empirism. Ra�ionalismul 
consider� c� oamenii sunt capabili s� tr�iasc� liberi deoarece sunt fiin�e 
ra�ionale; empirismul consider� c�, de cele mai multe ori, oamenii au 
pasiuni �i dorin�e care le tulbur� ra�iunea; dar cu toate acestea ei pot s�-�i 
st�pâneasc� pornirile, dac�  apare o motiva�ie demn� de urmat.  

Cele dou� concep�ii despre natura uman� �i despre modul în care 
individul î�i asum� libertatea au generat dou� filosofii liberale distincte. În 
spa�iul ra�ionalist continental, libertatea (privit� în rela�ie nemijlocit� cu 
dezrobirea omului de religie �i obscurantism) este în�eleas� ca un efort 
comunitar de factur� educa�ional�, pentru a-i înv��a pe oameni cum s�-�i 
utilizeze puterile ra�iunii. Pentru ra�ionali�ti, libertatea nu se afl� ab initio �i 
implicit în natura uman�, ci ea se cucere�te pas cu pas, printr-un efort de 
“luminare” a poporului. În mediul anglo-saxon, marcat de empirism, 
libertatea nu este o afacere public�, ci una strict individual�, de aici 
rezultând faptul c� autoritatea politic� nu trebuie s� se amestece in via�a 
particular� a individului. 

În acela�i context al explic�rii sensurilor libert��ii, trebuie s� 
evoc�m distinc�ia operat� de filosoful francez Benjamin Constant (1997). 
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În opinia sa, în polis-ul antic aveam de-a face cu o libertate-participare: 
cet��eanul „stresat” de constrângerile vie�ii familiale (private) î�i dobândea 
libertatea prin „evadarea” în pia�a public�, unde participa la dezbaterea 
treburilor cet��ii; individul epocii moderne – cople�it de controlul spa�iului 
public, operat de c�tre monarhia absolutist� �i de c�tre Biseric� – se 
„refugiaz�” în spa�iul vie�ii private (familie, afacere proprie, cultur�), unde 
are preten�ia ca statul s� nu se amestece. Aceasta este ideea modern� de 
libertate, în�eleas� ca non-ingerin��. 

Pe aceste baze, în epoca modern� s-a conturat concep�ia potrivit 
c�reia libertatea înseamn� înl�turarea oric�rui obstacol din calea omului în 
efortul s�u de realizare a propriilor interese �i a fericirii. Obstacolele 
identificate de filosofi erau: tradi�iile, sistemul dependen�elor feudale, 
religia �i prejudec��ile de tot felul. Dac� aceste bariere ar putea fi înl�turate 
din calea fericirii, s-ar putea ca omul s�-�i aleag� nestingherit propria cale 
în via��. 

Totu�i, libertatea de a face tot ceea ce crezi necesar pentru a fi 
fericit nu este un drept absolut �i nelimitat. Filosofi precum John Stuart 
Mill (2005) au ajuns la concluzia c� fiecare individ trebuie s� aib� deplina 
libertate de a face tot ce dore�te, numai în m�sura în care nu d�uneaz� cu 
nimic celorlal�i. Dezb�tând problema limitelor libert��ii, modernii au 
operat distinc�ia între libertatea negativ� �i cea pozitiv�. Libertatea 
negativ� înseamn� absen�a constrângerilor – din partea statului sau a altor 
indivizi). Dar absen�a constrângerilor în realizarea scopului pe care �i-l 
propui nu e decât o condi�ie a reu�itei, nu �i o garan�ie. Din acest motiv, 
gândirea modern� a lansat conceptul mai „generos” de libertate pozitiv�. 
Aceasta înseamn� asigurarea condi�iilor pentru ca oamenii s� poat� face 
ceea ce vor, respectând totodat� libertatea celorlal�i; altfel spus: fiecare s� 
poat� face ceea ce vrea, dar nu fiecare s� poat� face orice vrea. 

Distinc�ia dintre libertatea negativ� �i cea pozitiv� antreneaz� 
viziuni diferite asupra func�iilor statului în societate. În primul caz, statului 
i se cere o atitudine de non-ingerin��, ac�iunile sale fiind limitate la 
împiedicarea exercit�rii libert��ii cu efecte negative pentru ceilal�i oameni. 
În al doilea caz, statului i se cere o atitudine interven�ionist�, 
compensatorie, pentru ca �i oamenii lipsi�i de resurse �i oportunit��i s� 
ajung�, totu�i, la împlinirea de sine. 

Aceea�i distinc�ie dintre „negativ” �i „pozitiv” conduce �i la o alt� 
disput� important� a filosofiei moderne: poate fi redus� libertatea la 
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aspectul ei formal (absen�a constrângerilor explicite, directe) sau trebuie 
extins� la dimensiunea „autenticit��ii”? Libertatea formal� este totuna cu 
cea negativ�; ea este, îns�, doar aparent�. Libertatea autentic� înseamn� 
ceva mai mult: capacitatea de a decide asupra propriului t�u destin, f�r� a 
fi manipulat de for�e oculte, f�r� a fi victima unor constrângeri indirecte 
(lipsa de educa�ie �i de informare, precaritatea resurselor etc.). Potrivit lui 
Adrian-Paul Iliescu „problema libert��ii nu este rezolvat� �i închis�, prin 
simpla garantare a libert��ii negative: asigurarea condi�iilor-cadru pentru 
manifestarea liber� a personalit��ii r�mâne o mare sarcin� a oric�rei 
societ��i” (2002). 

 
Egalitatea, dar nu egalitarismul 
 
Lumea modern� nu s-a remarcat doar prin apetitul pentru 

libertate, ci �i printr-o repetat� proclamare a ideii de egalitate, din diferite 
perspective. Afirmarea egalit��ii ca valoare social� �i politic� a fost o 
reac�ie la complicatul sistem de inegalit��i �i privilegii, creat �i consolidat 
de-a lungul Evului mediu, sistem care devenise problematic de justificat, 
deopotriv� din punct de vedere teologic �i filosofic. Dup� marile 
descoperiri geografice – care au prilejuit contactul Occidentului cu Lumea 
Nou�, cu via�a tribal� a amerindienilor, bazat� pe un anume fel de egalitate 
–, au ap�rut tot mai frecvente interoga�ii privitoare la originea �i 
legitimitatea inegalit��ii dintre oameni. A�a cum s-au petrecut lucrurile �i în 
privin�a libert��ii, ideea egalit��ii a ajuns s� fie afirmat�, prin contrast cu 
inegalit��ile manifestate la tot pasul, într-un mod oarecum exagerat. 

Tradi�ionalismul politic încet��enise ideea c� oamenii nu sunt �i nu 
pot fi egali, cât� vreme exist� între ei diferen�e mari de înzestrare genetic�, 
de educa�ie, de avere �i de merite. Pentru tradi�ionali�ti, a-i face egali pe 
oameni echivala cu negarea realit��ii �i cu subminarea întregului sistem 
social. Gânditorii moderni au încercat s� dizloce aceast� perspectiv� 
asupra lumii, pornind de la afirma�ia c� oamenii se nasc egali (aceast� 
egalitate fiind consfin�it�, astfel, de Dumnezeu; sau de „natur�” – pentru 
cei mai pu�in religio�i). 

Egalitatea „de la Dumnezeu” sau „natural�” era îns� doar una 
teoretic�; în realitate, inegalit��ile de tot felul aveau consisten��. Atunci, 
cum puteau modernii s� promoveze egalitatea? Aceast� problem� a 
devenit una crucial� în dezbaterile filosofice �i juridice ale vremii, solu�ia 
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propus� fiind aceea a tratamentului egal sau nediscriminatoriu în raport cu 
legile, cu obliga�iile morale �i cu drepturile politice. Egalitatea este privit� 
astfel nu în mod descriptiv, ca o stare de fapt, ci prescriptiv – ca ceea ce e bine 
de f�cut, adic� de tratat oamenii în mod egal, în toate privin�ele în care ar 
trebui s� fie egali. 

Filosofia modern� se va întreba sub ce aspect trebuie s� admitem 
egalitatea oamenilor �i în ce planuri ale vie�ii trebuie s� accept�m 
inegalitatea. În ce privin�a sunt �i trebuie s� fie ”egali”? Sub care aspecte 
nu trebuie s� fie egali, egalitatea având chiar un caracter d�un�tor? 

Teoria cea mai pu�in controversat� afirm� c� egalitatea trebuie s� 
opereze în domeniul juridic: oamenii trebuie trata�i egal de c�tre justi�ie; 
nimeni nu e „deasupra legii”; nimeni nu trebuie tratat mai dur decât 
prevede legea. De aici, egalitatea a fost proiectat� �i în plan politic: drept 
egal la liber� exprimare a opiniilor; drept de vot (dup� formula „un om – 
un vot”). Toate curentele de gândire admit, a�adar, egalitatea civil� 
(cet��eneasc�), ce presupune egalitate juridic�, a drepturilor �i obliga�iilor 
cet��ene�ti, a drepturilor �i obliga�iilor morale. 

În contextul Revolu�iei franceze, curentul politic de stânga a 
reclamat faptul c� starea oamenilor simpli nu s-a îmbun�t��it cu nimic 
dup� c�derea absolutismului. În realitate, egalitatea de fapt a cet��enilor nu s-
a realizat. Nu se putea vorbi despre exercitarea libert��ilor, cât� vreme 
oamenii tr�iau în s�r�cie crunt�. Ideologii de dreapta – liberalii – au 
replicat c� Revolu�ia nici nu-�i propusese s� realizeze egalitatea economic� 
�i social�, aceasta neputând constitui obiectul unei politici de stat. A�a s-a 
lansat dezbaterea despre domeniile în care ar putea s� opereze valoarea 
egalit��ii. 

Adep�ii stângii au argumentat c� egalitatea juridic� �i politic� 
r�mâne formal� �i superficial�, în absen�a celei economice �i sociale: dac� 
nu ai bani, timp �i informa�ie, nu po�i s� te adresezi eficient justi�iei; nu 
po�i nici s�-�i exerci�i drepturile politice (care presupun �i ele ni�te „costuri 
de oportunitate”). Din alt unghi, stânga mai argumenteaz� c� doar 
inegalit��ile izvorâte din diferen�a de merite între oameni sunt justificate, 
în timp ce inegalit��ile întâmpl�toare (de genul: a mo�teni avere; a profita 
de „accidente” ale pie�ei) nu au o justificare ra�ional�. În fine, pân� �i 
principiul egalit��ii �anselor este practic anulat, în condi�iile în care unii 
oameni se nasc în bog��ie, iar al�ii în s�r�cie. De aceea s-a insistat pe ideea 
c�, m�car în materie de acces la educa�ie, egalitatea ar trebui sus�inut� prin 
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interven�ie public� (gratuit��i, ajutoare �i burse pentru cei s�raci, dar 
capabili). 

Adversarii egalitarismului î�i sus�in pozi�ia cu urm�toarele 
argumente: 

a) Este incorect s� asociezi ideea de inegalitate just� cu cea de 
merit, pentru c� nu totdeauna meritul st� la baza performan�ei. Desigur, 
meritul e privit ca efort întreprins pentru a atinge un rezultat; dar 
rezultatul depinde mult �i de �ans�. Cu eforturi egale, se poate ajunge la 
rezultate inegale. 

b) Societatea nu de�ine resursele pentru a-�i permite s� asigure 
egalitatea economic�, întrucât o asemenea încercare ar duce la necesitatea 
compens�rii tuturor inegalit��ilor care nu se bazeaz� pe merite personale. 

c) Politica de „compensare” a inegalit��ilor economice ar pune 
statul în pozi�ia de a abandona impar�ialitatea �i de a se comporta 
discriminatoriu: pe unii i-ar ajuta material, iar altora le-ar percepe impozite 
mai mari. A�a ar disp�rea egalitatea în fa�a legilor. 

d) Egalitarismul, cu exigen�a lui de redistribuire a bog��iei, face din 
stat o instan�� aproape divin�, care decide pe cine �i în ce m�sur� s� ajute. 
Or, o asemenea politic� atac� direct baza concuren�ial� a societ��ii �i, în 
ultim� instan��, neag� îns��i libertatea indivizilor. 

e) Discu�ia despre egalitate aduce deseori exemple despre modul 
în care este distribuit� bog��ia în cadrul unei na�iuni, spunându-se c� statul 
ar trebui s� fac� ceva pentru a modifica situa�ia în care o minoritate 
dispune de majoritatea avu�iei na�ionale. Or, o asemenea abordare este 
incorect�, în opinia lui Robert Nozick (1997). Problema real� este dac� 
respectiva distribu�ie a fost sau nu rezultatul unui proces legitim. 

f) Acela�i Robert Nozick critic� �i teoria egalitarist� potrivit c�reia 
via�a e ca o curs�, în care to�i alearg� pentru un premiu, iar în cadrul cursei 
unii pornesc din pozi�ii privilegiate (mai aproape de sosire). În primul 
rând, via�a nu e o astfel de curs� general� �i unitar�. În al doilea rând, ideea 
de a egaliza pozi�iile de start este �i ea absurd�, pentru c� presupune a lua 
ni�te lucruri care apar�in legitim cuiva �i a le atribui altor persoane, care nu 
au vreun drept legitim asupra lor. 

Concluzia gânditorilor de dreapta este aceea c� egalitatea de �anse 
trebuie în�eleas� doar ca absen�� a discrimin�rilor (de ras�, sex, religie, 
vârst�, na�ionalitate etc.), nu �i ca egalizare a posibilit��ilor practice sau a 
resurselor. Totu�i, în lumea contemporan�, ideea egalit��ii economice are 
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un succes destul de mare, nu atât în varianta ei radical�, cât în 
„prelucrarea” moderat� care pleac� de la observa�ia c�, acolo unde exist� 
discrepan�e economice severe, este amenin�at� stabilitatea societ��ii �i 
chiar democra�ia. 

 
Prosperitatea – pe cât posibil 
 
Din antichitatea chinez�, gândirea politic� p�streaz� o poveste 

filosofic� despre condi�iile bunei guvern�ri �i despre ierarhia acestora. 
Astfel, întrebat de c�tre împ�rat ce lucruri trebuie s� aib� în vedere un bun 
conduc�tor, în�eleptul îi r�spunde: pacea, buna administrare, încrederea 
poporului în dreptatea administrat� de împ�rat �i prosperitatea. Solicitat s� 
elimine pe rând câte unul din lucrurile enumerate, astfel încât s� nu fie 
periclitat�, totu�i, st�pânirea, filosoful spune c� st�pânul se poate lipsi în 
primul rând de armat�, dac� resursele statului s-ar împu�ina peste m�sur�; 
în locul unei armate permanente, ar putea ridica la oaste, în caz de nevoie, 
pe oamenii simpli, interesa�i de ap�rarea vie�ii familiilor lor, a p�cii �i 
tradi�iilor. În al doilea rând, ar putea renun�a la „armata” de slujba�i din 
administra�ie. Al treilea lucru sacrificat ar fi prosperitatea, c�ci oamenii 
sunt obi�nui�i s� treac� prin greut��i economice. Un singur lucru ne 
trebuie s� lipseasc�: încrederea oamenilor în dreptatea înf�ptuit� de 
împ�rat. Abia când le dispare încrederea, statul este pe cale a se pr�bu�i. 

Peste mai bine de 2000 de ani, filosoful francez Julien Freund 
(1965) relua aceast� poveste, în contextul în care trata elementele 
constitutive ale Binelui public, pe care este chemat s�-l realizeze orice 
guvern�mânt, indiferent de timpul istoric, de aria de civiliza�ie sau de 
regimul politic. În opinia lui Freund, Binele public înseamn� dintotdeauna 
acelea�i trei lucruri: securitatea extern�, concordia interioar� �i, pe cât 
posibil, prosperitatea comunit��ii. 

O asemenea viziune asupra rostului autorit��ii indic� faptul c� 
valoarea politic� a prosperit��ii este prezent� dintotdeauna �i pretutindeni, 
numai c� importan�a sa în sistemul valorilor comunit��ii nu este 
primordial�. �i anticii �i contemporanii sunt de acord c� prosperitatea e un 
lucru necesar, dar nu unul capital. Pe de alt� parte, realit��ile istorice ne 
ofer� destule exemple de revolu�ii sau de alte schimb�ri politice 
importante stimulate de absen�a prosperit��ii (Revolu�ia francez� de la 
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1789, ca �i Revolu�ia român� de la 1989, indic� s�r�cia drept cauz� 
important� a revoltei maselor). 

În aceste condi�ii, când e greu de apreciat rolul prosperit��ii în 
men�inerea echilibrului social, vom încerca s� examin�m principalele teorii 
politice despre prosperitate �i proiec�iile lor în ideologiile moderne �i 
contemporane. Astfel, vom identifica dou� mari pespective asupra 
propriet��ii: individualismu �i comunitarismul. 

Teoriile individualiste se origineaz� în liberalismul modern, care 
apreciaz� c� performan�a economic� �ine de munc�, de spiritul 
întreprinz�tor, apetitul pentru risc �i egoism. De la Tratatele despre cârmuire 
ale lui Locke (1960) sau de la Avu�ia na�iunilor a lui Adam Smith, re�inem 
ideea c� munca instituie proprietatea, iar proprietatea privat� face diferen�a 
legitim� între boga�i �i s�raci. Prosperitatea general� sau binele public nu 
rezult� din m�rinimia capitalistului, ci din egoismul lui. Dup� spusele lui 
Smith, brutarul, m�celarul �i berarul (ca figuri generice ale capitalistului), 
voind s� se îmbog��easc�, vor trebui s� produc� �i s� vând� cât mai mult� 
marf�; dar ac�iunea lor economic� egoist� de c�utare a prosperit��ii 
personale îi va determina s� angajeze for�� de munc�, s� vând� la pre�uri 
competitive �i s� produc� m�rfuri de calitate. Or, toate aceste lucruri 
dictate de „legile” pie�ei concuren�iale sunt nu numai mijloace de 
îmbog��ire ale capitalistului, ci �i elemente de bine public.  

Conservatorismul va înt�ri aceast� idee de sorginte liberal�, 
ar�tând nu numai c� prosperitatea are drept surs� efortul individual, ci �i 
c� prosperitatea general� a unei societ��i se bazeaz� pe viciile private 
(Bernard Mandeville, Fabula albinelor). De asemenea, neoconservatorismul 
contemporan va insista asupra faptului c� prosperitatea �i s�r�cia �in 
exclusiv de capacit��ile �i de voin�a individului, iar nu de vreo 
„oportunitate social�”. Astfel, fostul pre�edinte american Ronald Reagan 
afirma c� „s�r�cia nu este o problem� politic�”! De�i aparent revolt�toare 
aceast� idee, ea spune, în esen��, c� inegalit��ile economice dintre oameni 
nu au cauze politice, ci cauze individuale: cine nu vrea s� munceasc� se 
complace în s�r�cie. De aceea statul nu trebuie s� procedeze la redistribuiri 
autoritare ale prosperit��ii, c�ci a�a nu face decât s� stimuleze lenea. 

Filosofii cu vederi de stânga vor afirma exact opusul: bog��ia 
unora �i s�r�cia altora rezult� din inegalit��i sociale care nu au de-a face cu 
„performan�ele individuale”; întocmirile sociale �i politice favorizeaz� o 
minoritate �i îi transform� pe cei mul�i în sclavi, exploata�i, deposeda�i. 
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Multe valori umane se pierd, din cauza lipsei oportunit��ilor, pe când unii 
mode�ti intelectual �i moral ajung în vârful societ��ii, gra�ie �ansei de a se 
fi n�scut în bog��ie. Din acest motiv, o dreapt� putere politic� trebuie s� 
corecteze nedrept��ile acumulate în societate, redistribuind averea. 

Redistribuirea (egalizarea) prosperit��ii prin mijloace politice este 
imaginat� în trei variante: 

a) utopiile propun o societate a muncii �i a consumului în comun, 
în austeritate �i egalitate; 

b) socialismul revolu�ionar marxist �i cel de tip sovietic propun 
desfiin�area propriet��ii private �i îns�rcinarea statului cu organizarea 
produc�iei �i a distribu�iei, pentru a realiza remunerarea fiec�ruia „dup� 
cantitatea, calitatea �i importan�a social� a muncii depuse”, precum �i 
pentru a asigura condi�ii minime de trai pentru to�i cei ce nu pot munci; 
aceast� politic� s-a materializat în a�a-numitul „stat socialist al bun�st�rii”; 
în fapt, acesta a realizat o egalizare a cet��enilor, dar nu în sensul 
prosperit��ii, ci al s�r�ciei. 

c) social-democra�ia consider� c� prosperitatea poate fi produs� în 
cadrul sistemului capitalist, de c�tre economia privat� �i de c�tre 
întreprinderi de stat sau cu proprietate mixt�. Odat� produs� în condi�iile 
economiei de pia��, prosperitatea trebuie redistribuit� prin politici fiscale �i 
sociale (impozitarea progresiv� a veniturilor �i sus�inerea – prin banii astfel 
ob�inu�i – a unor proiecte sociale, a lucr�rilor de infrastructur� de interes 
general, a educa�iei �i s�n�t��ii publice, a subven�iilor pentru agricultur�, 
transporturi etc.). O viziune apropiat� g�sim �i în doctrina cre�tin-
democrat�, ce promoveaz� conceptul de „economie social� de pia��”. 

În ultimele decenii, problema prosperit��ii a dep��it cadrul 
politicilor de nivel na�ional, devenind o chestiune de „echitate mondial�”. 
Astfel, multe cercuri economice �i intelectuale vorbesc despre faptul c� 
lumea e scindat� între na�iuni bogate (din emisfera nordic�) �i na�iuni 
s�race (din sud), primele exploatându-le pe cele din urm�. Din acest 
motiv, ar exista o „datorie moral�” a lumii bogate de a ajuta na�iunile 
s�race în crearea condi�iilor dezvolt�ri durabile, autosus�inute, inclusiv ale 
prosperit��ii. 
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Concluzii 
 
Între dezbaterile filosofice �i zbaterile vie�ii cotidiene, valorile 

politice încearc� s� se defineasc� drept repere existen�iale sau idealuri 
demne de urmat. Ele structureaz� scopul fundamental al politicului din 
toate timpurile �i din toate regimurile; angajeaz� interese �i determin� 
sacrificii; îmblânzesc lumea sau o arunc� în plasa maniheismului. Uneori 
se „suport�” reciproc, alteori se exclud. Niciodat� nu las�, îns�, lumea f�r� 
o iluzie dominant� – fie aceea a libert��ii, fie a egalit��ii, fie a prosperit��ii.  
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