
UTÓSZÓ

Könnyen rá lehetne fogni a republikanizmusra, hogy a
politikai dolgoknak egyfajta nosztalgikus vagy idealista
szemlélete: olyasfajta politikai meggyőződés, ami vala-
hogy soha nem volt igazán „aktuális”. De hát végtére is,
mondhatnánk, a republikánus gondolat azzal vette kezde-
tét, hogy Arisztotelész idegenként védelmébe vette az athé-
ni alkotmányt, feltehetőleg abban az – ideális – formájában,
amelyben az nem létezett soha – Arisztotelész korában pe-
dig kétségkívül csupán a róla adott beszámolókban. Ha en-
nek ellenére mégis indokolt, hogy néha visszatérjünk a re-
publikánus tradícióhoz, akkor az a politikai gondolkodás
természetével összefüggő okokkal magyarázható.

A természettudományoktól eltérően a politikai filozó-
fiában ritkán találkozunk teljesen új elmélettel : rendszerint
új összefüggésekben is saját régebbi ideáit és meggyőződé-
seit gondolja újra. Ez azt mutatja, hogy a politikai filozófia
nem kumulatív tudomány, s nemigen reménykedhetünk
olyan politikai elméletben, amely teljes mértékben megha-
ladná a régieket. Politikai vagy történelmi tapasztalataink
halmozása nem vezet el szükségszerűen, a fokozatosság el-
ve szerint, a politikai dolgok új vagy pontosabb megíté-
léséhez. De másfelől, miként azt Leo Strauss bizonyította,
a politikai filozófia nem is történeti diszciplína.1 A politikai

1 Leo Strauss: Political Philosophy and History, in: Uő. : What is Po-
litical Philosophy and other Studies, The University of Chicago, Chi-
cago and London, 1959, 56. o.
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filozófia nem azonos a politikai gondolkodás történetével
(mint ahogyan Hegel óta viszont a filozófia azonos a filozó-
fia történetével), s ennyiben mégiscsak hasonlít a matema-
tikára meg a természettudományokra. Az ideális politikai
berendezkedés kérdése nem történeti kérdés, noha az elté-
rő politikai rendszerek történelmi tapasztalata nélkül nyil-
ván fel sem merülhetne. De ha például az antik filozófusok
döntő többsége meg volt győződve arról, hogy a városál-
lam az emberi együttélés optimális kerete, akkor ez nem
azért volt, mert történetesen városállamban éltek, hanem
azért, mert a korban ismerős más közösségi/politikai élet-
formákkal, a törzsi állapotokkal vagy a keleti monarchiák-
kal összehasonlítva ez tűnt számukra a legjobbnak, olyan-
nak, amelyik leginkább megfelel az ember társas természe-
tének s a politika lényegének.2 Az ilyen összehasonlítás le-
hetősége nélkül a diktatúra elleni lázadás is minden korban
elképzelhetetlen lett volna, s az emberek reménytelenül ki
lettek volna szolgáltatva történelmi helyzetüknek és körül-
ményeiknek.

A régebbi politikai gondolkodókat tehát pontosan
azért idézzük meg, mert a politikai filozófia ahistorikus
diszciplína: mert úgy gondoljuk, hogy tanulnivalónk van
vagy lehet tőlük. A közönséges historikus, filológusi kí-
váncsiság, amit Burke a XVIII. század végén, vagyis a mo-
dern történelmi tudat kialakulását közvetlenül megelőző
időkben még egyszerűen a „régiségbúvárok babonájá”-
nak nevezett, az ilyen viszonyulást kizárja : számára min-
den múltbéli gondolat pusztán történelmi relikvia – a kor-
szellem terméke. Burke viszont azt tartotta, hogy ha nem
hívjuk segítségül néha eszes és tanult hírében álló embe-

2 Uo., 65. o.
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rek múltbéli tanulmányait, világéletünkben kezdők mara-
dunk. A politikai filozófia, mondja Arendt is, olyan embe-
rekkel folytatott társalgás, akiknek a többsége már nincs
az élők sorában.3

A republikánus tradíció, amely történelmileg az an-
tik városállamok, illetve a reneszánsz Itália köztársaságai-
nak politikai tapasztalatában gyökerezik, azt tanítja, hogy
az ideális politikai közösségben a legfelsőbb szuverenitás
a polgárok testületét illeti meg, s ezzel implicite elismeri
az egyének ama képességét, hogy a maguk életét maguk
irányítsák.4 Magatehetetlen és kiszolgáltatott emberek he-
lyett szabad, másoknak nem alávetett s mások felett nem
uralkodó embereket akar formálni. A hatalom gyakorlását
hagyományosan a tanácskozástól teszi függővé, a római

3 Vö. Hannah Arendt: Emberségről sötét időkben, in: Világosság,
Budapest, 1996/6. A politikai gondolkodás története nyilván nem
azonos a politikai rendszerek történetével, s ha pusztán ez utóbbi-
ra vagyunk kíváncsiak, akkor a jó történetírókhoz, illetve a jogtör-
ténettel, alkotmányelmélettel s a politikai intézmények történeté-
vel foglalkozó szakemberekhez kell fordulnunk. A politikai filo-
zófia minden korban idealista, ezért Arisztotelész Politikája nem
megbízható leírása az athéni alkotmánynak, Hobbes Leviatánja
Cromwell uralmának s Rousseau Társadalmi szerződése a jakobi-
nus köztársaságnak. Ugyanakkor valamilyen módon mind értel-
mezik és igazolják ezeket, követve vagy megelőzve őket. A politi-
kai gondolatrendszerek és intézmények kölcsönhatása ugyan régi
vita tárgya, anélkül azonban, hogy ebben a vitában egy tapodtat is
előreléptünk volna. Azt hiszem, igazat kell adnunk Bibónak, aki
azt mondotta: nem az a kérdés, hogy a politikai eszmerendsze-
rek kiváltói voltak-e a politikai változásoknak, vagy csupán utó-
lag igazolták azokat, hanem kölcsönhatásuknak mindenkori mi-
kéntje. A „hogyan” tanulmányozása segít megértenünk a múltbéli
politikai intézményeket és az elméleteket.

4 A republikanizmus bemutatásában szabadon merítek Maurizio
Viroli nagyszerű könyvéből.
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jog ama sarkalatos elve szerint, hogy a mindenkit érintő
döntésekben mindenkinek részt kell vennie. Következés-
képpen, gondolták a régiek, addig és csak addig szabad
egy köztársaság, ameddig polgárainak lehetősége van ezt
ilyen vagy olyan formában megtenni.

Szokás azt mondani és gondolni, hogy a republikaniz-
mus egyfajta nosztalgikus alternatívája a modern libera-
lizmusnak. Ez azonban két okból sem lehetséges. Egyfe-
lől, mert a republikánus tradíció jóval régebbi, mint a li-
beralizmus, másfelől, mert a liberalizmus sok tekintetben
örököse a klasszikus republikanizmusnak. A hatalom meg-
osztásának gondolatát vagy a törvény uralmának eszmé-
jét a liberalizmus a republikanizmustól, Montesquieu-től,
illetve Arisztotelésztől kölcsönözte. Nem kevésbé fontos,
hogy maga a politikai (és nem a módszertani!) individua-
lizmus egész liberális eszmeköre is republikánus eredetű :
a reneszánsz Itália köztársaságpárti szerzői ugyanazt val-
lották ebben a kérdésben, mint később John Locke: a poli-
tikai közösség kizárólagos célja az egyén védelme, értve ez
alatt az élet, a szabadság és a tulajdon védelmét. A jó törvé-
nyek szabadságot és biztonságot hoznak, nem pedig jólé-
tet, oktrojált morált és függőséget. Ha ennek ellenére még-
is sokszor a politikai szabadság, vagyis a szabadság kollek-
tív formájának a jelentőségét hangsúlyozták, ez nem azért
volt, mert a közvetlen demokrácia feltétlen hívei lettek vol-
na, hanem azért, mert az egyén szabadságát a politikai kö-
zösség függetlenségétől tették függővé. Egyéni szabadság
a szó teljes értelmében, beleértve ennek érzelmi és tudati
állapotát is, elképzelhetetlen olyan közösségben, mely ma-
ga nem szabad.

Ami viszont kétségtelen, hogy a természetes (elidege-
níthetetlen vagy velünk született) jogok liberális gondolata
teljes mértékben idegen mind az antik, mind pedig a rene-
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szánsz kori republikánus tradíciótól. A régi republikánus
szerzők a szabadságot nem természetjogi terminusokban
gondolták el, mert számukra még nyilvánvaló volt, hogy
jogokról csak ott beszélhetünk, ahol ezeket szokások vagy
törvények szentesítik. A jog tehát a politikából származik,
és nem fordítva. Ilyen tekintetben a Burke-féle konzerva-
tív szemlélet (mely a maga korában egyébként nem kon-
zervatívnak, hanem liberálisnak számított) szintén a klasz-
szikus republikanizmus örököse. A jogok nem természe-
tesek, hanem történetiek, s ha nem áll mögöttük szokás
vagy törvény, akkor pusztán erkölcsi követelések – me-
lyek persze lehetnek nemesek, helyénvalók és ésszerűek,
de akkor is csak erkölcsi követelések maradnak. Ez nem
jelenti azt, hogy a republikanizmus mereven elutasító len-
ne a jogok eszméjével szemben általában. Tocqueville írja,
hogy „az erény általános eszméje” után a jogoké követke-
zik. „A jogok eszméje nem egyéb, mint az erény eszméje
a politika világában. A jogok eszméjének segítségével ha-
tározzák meg az emberek, mi is a túlkapás meg a zsarnok-
ság. Ennek az eszmének a fényében ki-ki függetlennek mu-
tatkozhat dölyfösség nélkül, és alávetettnek alantasság nél-
kül.”5 A klasszikus republikánus tradíció viszont jogok he-
lyett többnyire egyszerűen a szabadságról beszélt, aminek
megvalósulását a megfelelő politikai intézmények és a pol-
gári erények meglététől tette függővé, továbbá a jószeren-
csétől, ami ahhoz kell, hogy a közösség függetlenségét ne
fenyegesse nagy hatalmú szomszéd vagy ellenség.

Ugyanígy, a társadalmi szerződés gondolata is teljes
mértékben idegen a republikánus tradíciótól. A szerződés-
elméletek, miként azt már Kant is szóvá tette, nem rendel-

5 Alexis de Tocqueville : A demokrácia Amerikában, 205–206. o.
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keznek explikatív, csupán normatív erővel. Nem magya-
rázzák meg, hogy miként keletkeztek az államok, csupán
annak indokát adják, hogy az embereknek miért kell álla-
mokban élniük, s az államoknak milyeneknek kell lenniük.
Ha Arisztotelészt vagy Montesquieu-t olvassuk, akkor azt
látjuk, hogy ők ilyen célból a történelmi ismereteiket vet-
ték igénybe: összehasonlították koruk és az elmúlt korok
alkotmányait, s levonták a megfelelő tanulságokat. „Úgy
gondolom – írja Viroli –, hogy ma is bölcsebb dolog nor-
máinkat s az ezek mellett szóló érveket múltbéli és jelenlegi
országok alkotmányának történelmi összehasonlítására, il-
letve az egyes országok alkotmányának értékére alapozni.
Így elkerülhetjük azt a kellemetlen következményt, hogy
a társadalmi és politikai valóság megértésében kénytelenek
legyünk eltekinteni az ideális modelltől, s másfelől lehető-
séget ad arra is, hogy érveinket a történelmi elbeszélés és
a példák kényszerítő erejével támasszuk alá. A republiká-
nus nyelvezet eredendően a szabad köztársaságok tanács-
kozó testületeiben alakult ki, azokban a szuverén testüle-
tekben, amelyekben vita után a legfelsőbb döntéseket hoz-
ták; ez a nyelv sokkal inkább a retorika nyelvezete, sem-
mint a filozófiáé; nem az igazságot keresi, hanem a köz-
jót ; nem absztrakt megalapozást igényel, hanem bölcses-
séget.”6

Summa summarum: a republikánus hagyomány gya-
nakvó az absztrakt elvekkel, és szkeptikus az ideális tár-
sadalmi rend absztrakt elvekből való levezethetőségével
szemben. Vagyis kétkedő azzal szemben, amit Burke „geo-
metrikus politiká”-nak vagy a „metafizika politikájá”-nak
nevezett. Montesquieu ugyan megpróbálta absztrakt el-

6 Maurizi Viroli : Republicanism, 60–61. o.
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vekre visszavezetni politikai elméletét, de – ha hihetünk
báró Eötvösnek – filozófiájában „minden igazabb, mint
az elvek, amelyekből kiindul”.

A másik, szintén széles körben osztott előítélet a re-
publikanizmussal szemben, hogy nem más, mint a libera-
lizmusnak a demokratikus változata. A liberalizmus több-
féle kormányzati formával összebékíthető, s a republika-
nizmus a liberalizmusnak a népszuverenitás eszméjével
megbékélt változata. Eszmetörténeti szempontból azonban
helyesebb lenne mind a liberalizmust, mind pedig a de-
mokratizmust a republikanizmus egy-egy válfajának tekin-
teni, amely klasszikus alakváltozatában egyszerre vallotta
magáénak a törvények uralmának s a népszuverenitásnak
az elvét. Ennek nem szükségképpen mond ellent az a tény,
hogy sem Arisztotelész, sem pedig Montesquieu nem volt
demokrata, s mindkettő a vegyes kormányzati formát pre-
ferálta.

Mindeközben persze az ember nem tud szabadulni at-
tól a kényelmetlen érzéstől, hogy a klasszikus republika-
nizmus intellektuális hagyatékának megöröklése egyfelől
Locke, másfelől Rousseau által nem tette ezt a tradíciót kü-
lönösebben gazdagabbá.

Abban viszont igazuk van a republikanizmus mai bí-
rálóinak, hogy ez képtelen megbirkózni a nacionalizmus
tényével. A klasszikus republikánus szerzők semmit sem
tanítottak a nacionalizmusról, lévén hogy nem is ismer-
ték. „A görögöknél a patris szó az otthon szeretetét jelen-
tette, s ez az otthon csak kismértékben volt azonos a gö-
rög nemzettel s a görög törzsek összetartozásának közös
érzésével. Az otthon természetes kerete a polis. A család
és a város mint politikai egység egyszerre ad keretet a pat-
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risnak.”7 A republikánus patriotizmus tehát politikai érzü-
let, s az állampolgársággal, a polgári státussal, nem pedig
valamely prepolitikai közösséghez való tartozás tényével
és tudatával függ össze. A haza a republikánus érzelmű
ember számára erényes közösség és politikai intézményi
rend, a nemzet a nacionalista számára természetes, orga-
nikus, jóllehet transzcendens eredetű adottság. A köztársa-
ság eredete a polgárok összefogására vagy a legendás ala-
pítók bölcsességére vezethető vissza, a nyelveket viszont
maga Isten teremtette, legalábbis a bibliai hagyomány sze-
rint. A régebbi republikánusok számára kétségkívül botrá-
nyosnak tűnt volna az a gondolat, hogy az etnikai hovatar-
tozás egyszer majd politikai jelentőségre tesz szert.

A patrióta éthosz másfelől viszont nem is univerza-
lista. A patriotizmus, gondolta még Burke vagy Constant,
a helyhez, a hagyományokhoz, helyi szokásokhoz és a csa-
ládi körhöz kötődik, nem pedig a szabadság vagy az alkot-
mányos demokrácia egyetemes eszméihez. A patriotizmus
középkori jelentése egyszerűen valamilyen terület – gróf-
ság, táj, „megye”, szülőföld. Az antik republikánus szerzők
számára viszont ez a tér még korántsem pusztán a termé-
szetes régiót, szülőföldet vagy vidéket jelentette. Az antik
patriotizmus lényege, hogy a hely, amihez kötődik, a sza-
badság helye, politikai tér is egyben. Arisztotelész make-
dónként idegen volt Athénban, a rómaiak között pedig
a pater patriae címet elsőként az a Cicero nyerte el, aki ciniz-
musáról volt híres, mert azt mondotta: „ahol jobb, ott a ha-
za”. Pedig ezt Cicero komolyan gondolta, ugyanis két hazát

7 Bretter Zoltán: Nacionalizmus versus patriotizmus, in: Demokrá-
cia és patriotizmus az egységesülő Európában, Miskolc, 1997, 178–
179. o.
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ismert : egy hely szerintit és egy jog szerintit, egy természe-
teset és egy politikait. „Ezzel a természetes haza sorsszerű
kényszeréhez hozzáadott egy másikat : a választott hazát,
a választott értéket. A hazát nemcsak elviselhetjük mint
valamiféle betegséget, hanem alakíthatjuk is mint szabad
és tevékeny életünk részét. A hazának szubjektíven érzé-
kelhető konkrét értéke kell legyen, s ezt a puszta adottság-
hoz hozzáadva keletkezik a kötődés a hazához. Az otthon,
a család, »házam magas orma«, birtokolt vagy csak ismerős
terület, politikai berendezkedés, jó kormányzat, a polis és
állampolgárának szabadsága közvetíti a hazaszeretetet.”8

A másik haza tehát nem biztos, hogy máshol van, s a re-
publikánus patriotizmusnak a helyhez való kötődése ma is
pusztán arra a történelmi tapasztalatra hívja fel ismételten
a figyelmet, hogy „a szabadság, ha létezett valaha megfog-
ható valóságként, térben mindig korlátozott volt”.9 „A pat-
riotizmus a mikrokozmoszban élő egyén érzelme. A kis,
engem éppen körülölelő táj és hangulata, a kis társadalom,
amelyben élek, mindenekelőtt családom és barátaim iránt
érzett elkötelezettségem, végül a tisztelni való, az egyének
fölötti, mindenkire érvényes jó vagy jobbá tehető törvények
uralma fölött érzett megelégedettség teszik közösen a pat-
riotizmust.”10 Emiatt a patriotizmus, ellentétben az agresz-

8 Uo., 179. o.

9 Hannah Arendt: A forradalom, 360. o. Michael Th. Greven egye-
nesen „az emberhez méltó mértékarányokról” beszél, amelyekről
mint mondja, „a politikai filozófiában csak alkalmilag”, „az euró-
pai egyesülésről, illetve a globalizálódásról folyó aktuális viták-
ban viszont szinte sohasem esik szó”. Lásd Michael Th. Greven:
A politikai tér mint a politikum mértéke, in: Demokrácia és patrio-
tizmus az egységesülő Európában, Miskolc, 1997, 227. o.

10 Bretter Zoltán: Patriotizmus versus nacionalizmus, 179. o.
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szív nacionalizmussal, békés érzület, az önmagunkkal való
megelégedettség kedélyes állapota, s mi sem áll távolabb
tőle, mint a szabadságra kényszerítés forradalmi eredetű,
expanzív, birodalmi logikája. A patrióta nem hódítani akar,
legfennebb, mint Constant mondotta, kereskedni.

Amit viszont a régi republikánusok is pontosan láttak:
a haza szeretete, vagyis a patriotizmus művi, azaz nem ter-
mészetes érzés, olyan érzület, amit a jó törvények révén,
pontosabban a jó kormányzat s a polgároknak a közügyek-
ben való részvétele révén lehet és kell kiművelni. Ha úgy
tetszik tehát, akkor az önkormányzatiság révén. Ezért a po-
litika „nacionalizálása” s a nemzeti politikának a képvise-
leti elv nevében történő legitimációja helyett a neorepub-
likánus iskola ma is az általános, helyi, korlátozott önkor-
mányzatiság eszméjét támogatja.

És van még valami, amit a republikánus szerzőktől ta-
nulhat az ember, különösképp akkor, ha politikai filozófiá-
ra adja a fejét. A mai angolszász politikai teória az analiti-
kus filozófiának az egyik ága. Korunk republikánus szer-
zői viszont a politikai gondolkodást nem a filozófia, a jog-
és alkotmányelmélet vagy az államtan, hanem mint láttuk,
a retorika egyik ágának tartják. „A kortárs politikai elmélet-
írók láthatóan azzal a céllal írják könyveiket vagy tanulmá-
nyaikat, hogy racionális érveket dolgozzanak ki, amelyek
révén megnyerhetik olvasóik ésszerű beleegyezését vagy
egyetértését. Machiavelli és más republikánus szerzők vi-
szont úgy fogták fel a politikai elméletet, mint retorikai kí-
sérletet, és ekként is művelték. Ez azt jelenti, hogy műveik
révén olvasóikat arra szerették volna késztetni, hogy elfo-
gadják vagy elvessék nézeteiket, megmozgatva értelmüket
s érzelmeiket. Az értelmet az ékesszólás, a ratio-t az oratio
révén próbálták meggyőzni, s ezért példákkal, metaforák-
kal, elbeszélésekkel, intéssel és buzdítással éltek, azaz be-
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vetették a hagyományos retorika összes fegyverét. Vállalva
annak ódiumát, hogy gyógyíthatatlan nosztalgiában ma-
rasztalnak el, azt kell mondanom, hogy a régi módi jobb
volt, mint az új, s hogy a politikai elméletnek a retoriká-
tól az analitikus filozófiáig tartó fejlődése, mely Hobbesszal
kezdődött, s John Rawlsszal érte el a tökélyt, stiláris érte-
lemben hanyatlás volt, nem pedig fejlődés.”11

John Rawls vagy Philip Pettit műveit12 olvasva az em-
bernek az a benyomása, hogy napjaink demokratái a de-
mokratikus tanácskozást ésszerű érvekkel folytatott meg-
fontolt és elvszerű vitának tartják. Ezt tükrözi mellesleg
Pettit elképzelése „az ésszerűség köztársaságáról” (repub-
lic of reason). A klasszikus republikánus szerzők ezzel
szemben azt tartották, hogy ami a tanácskozó testületek-
ben igazán számít, az a retorikai köntösbe öltöztetett érvek-
nek a súlya. Ezek az érvek ugyan tartalmazhatnak ésszerű
megfontolásokat, de céljuk döntően mégis az, hogy fölkelt-
sék a hallgatóság érzelmeit. Strauss írja, hogy Arisztotelész
csupán egyetlen munkájában használ istentelen kifejezése-
ket, a Politika címűben, márpedig ez a szenvedélyes beszéd
szinte kikerülhetetlen velejárója. A politikai dolgok helyes-
lés vagy helytelenítés, nem pedig bizonyítás vagy cáfolat
tárgyai. Minden politikai igazság, ha kimondják, végső so-
ron szimpla véleménnyé válik: vitatják, újrafogalmazzák,
elvetik vagy elfogadják. Éppen ezért a politikában lényeg
és jelenség, látszat és való, doxa és aletheia között soha nem
leszünk képesek különbséget tenni, s így a politikai dolgok

11 Maurizio Viroli : i. m. 18–19. o.

12 Lásd például Philip Pettit : Republicanism, Oxford University, Ox-
ford, 1997.
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tudományára sem tudunk szert tenni.13 A politika, mondotta
Arisztotelész, nem tudomány, vagy ha az, akkor nagyon sa-
játos: ellentétben az „első filozófiával” nem elméleti tudás-
ra törekszik, hanem hatni akar.14 Azt akarja, hogy az em-
berek megváltoztassák a gondolataikat, meghagyva mind-
eközben nekik a szabadságot, hogy azt gondoljanak, amit

13 Arendt szerint, ha létezne is igazság, fel kellene áldoznunk a po-
litikai szabadság, vagyis az egymással való beszélgetés kedvéért.
Az igazság, ami nem képezi megbeszélés és megvitatás tárgyát,
a szó szoros értelmében inhumánus. A világ attól válik emberi-
vé, hogy beszélünk róla, azaz megosztjuk egymással. Ezt jelenti
a politika a szó klasszikus értelmében, ellentétben azzal, amit ma-
napság Európában politika (politikák?) alatt szoktak érteni : tech-
nokraták által irányított és bürokraták által végzett adminisztra-
tív, közigazgatási tevékenységet. Vö. Hannah Arendt: Emberség-
ről sötét időkben.

14 Arisztotelész szerint a politika célja, hogy jobbá tegye az embe-
reket, azaz erényes életre buzdítsa őket, az erény szó specifikus,
politikai értelmében. Azok az erények, amelyeket Arisztotelész
a polis fennmaradása céljából szükségesnek tartott, döntően kö-
zös és nem partikuláris erények, mint például a barátság vagy
az igazságosság. Az erényesség innen nézve tehát megköveteli,
hogy az ember alárendelje partikuláris érdekeit a polis érdekének,
vagyis az igazságosság szempontjainak. A politika célja elérni azt,
hogy az emberek egész életfelfogásukat megváltoztassák, anélkül
hogy erre kényszerítené őket. A kényszer hatására cselekvő em-
ber nem szabad, márpedig elvben is csupán a szabad ember le-
het erényes. A politikai filozófia tehát nem elmélet, hanem hatni
tudás, cselekvés. A politikai filozófia a filozófia azon ága, amely
a legközelebb áll a politikai élethez, a nem filozófiai élethez, egy-
általán az emberi élethez, annak megszüntethetetlen sokféleségé-
vel együtt. A politika ugyanis az emberek sokféleségének tényén
nyugszik. Éppen ezért minden olyan politikai elmélet, amely azt
állítja, hogy az ember saját érdekében szabadságra kényszeríthető,
lényegét tekintve nem politikai.
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akarnak. Ne felejtsük el, hogy még John Stuart Mill is, aki
pedig szilárdan hitt az ésszerűség társadalmának fokozatos
kifejlődésében, esszét írt a szabadságról, bevetve az ékes-
szólás minden fegyverét.
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