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Cuvânt-înainte

„Libertatea e frumoas  pentru c  e ti tot mai strâns legat de ea, 
pe m sur  ce i se pare imposibil ” (Emil Cioran). 

Quis custodiet custodes? r mâne o întrebare deschis  la care 
con tiin a modern  încearc  s  r spund  fie legislativ, fie filozofic, 
fie politic.  

Cine se legitimeaz  a fi un observator al societ ii este tentat s
fac  filozofie. Dar o societate nu poate func iona cu reflec ii
filozofice, ea are nevoie de legi. Rousseau afirma c  „libertatea 
este supunerea fa  de legi pe care le-am stabilit noi în ine”. 

Dac  legea limiteaz  libertatea noastr , ea este în acela i timp i
condi ia ei. 

În fond, libertatea este puterea de a ne supune legii. R mâne 
actual  afirma ia lui Montesquieu: „într-un stat, adic  într-o socie-
tate în care exist  legi, libertatea nu poate consta decât în a putea 
face ceea ce ar trebui s  vrei, i nu în a fi constrâns s  faci ceea ce 
nu ar trebui s  vrei”. 

Privarea temporar  de libertate este o necesitate care condi io-
neaz  libertatea altora. 

Desigur, libertatea presupune responsabilitate, libertatea este 
autodeterminare; ea const  în inteligen a care implic  o cunoa tere 
distinct  a obiectului deliber rii (Leibniz). 

În antichitate umanitatea a zeificat libertatea, antropomorfizând-o 
într-o zei : LIBERTAS. 

Ast zi, libertatea i privarea de libertate au un con inut legisla-
tiv care guverneaz  societatea, nu metafizico-idilic. 

De la mit la realitate, umanitatea a parcurs un lung drum de 
acumul ri juridice, filozofice, i sociologice. Dac  în Antichitate 
cuvântul „liber” intra în onomastica mitic  (LIBER era supra-
numele lui Bachus, deci libertatea era conceput  afrodiziac), în 
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contemporaneitate, liber este un concept juridic exhaustiv ce asimi-
leaz  concepte filozofice, psihologice i sociologice. 

Chiar dac  pierde din inefabilul ei mataforic, zei a Libertas câ -
tig  autoritate. 

La rândul ei, ne aduce ofrand  gratitudinea ei, pentru c  r mâne 
etern  în miturile contemporane.   


