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AUTORITATEA 

 

 

2.1. Conceptul de autoritate politică 

 

 2.1.1. Putere şi legitimitate  

 

Dacă încercăm să observăm în ce fel utilizează în mod obişnuit oamenii expresia 

„a avea autoritate”, nu va fi greu să notăm că există cel puţin trei sensuri. Într-un prim caz, 

zicem că a avea autoritate înseamnă a avea dreptul de a „conduce”, de a face legi, 

reglementări, a judeca şi a-i pedepi pe cei care nu se comportă conform acestor standarde, 

înseamnă a putea repara nedreptăţile făcute, a avea dreptul de a da permisiuni etc. Nu e de 

aceea întâmplător că vorbim despre autorităţile statului – despre faptul că reprezentanţii 

instituţiilor statului au autoritate în acest sens. (Şi de asemenea, că dacă de exemplu 

guvernul emite o reglementare pentru care nu era abilitat, spunem că nu avea autoritate în 

acest sens.) Dar spunem de asemenea că au autoritate şefii în faţa subordonaţilor, sau 

părinţii în faţa copiilor etc.  

 Într-un al doilea sens, observăm că oamenii folosesc expresia „a avea autoritate” 

pentru a indica faptul că cineva are o permisiune: are un drept creat de permisiunea de a 

face ceva (care în mod obişnuit este interzis). De exemplu, un director îi dă permisiunea 

secretarei să deschidă corespondenţa care vine pe numele său: ea are în acest caz 

autoritatea să deschisă corespondenţa. (În acest sens putem citi de exemplu în Noul 

Testament: „Şi vorbind au zis către El: Spune-ne şi nouă, cu ce putere faci acestea, sau 

cine este Cel care Ţi-a dat această putere? – Luca, 20, 2.) 

 Într-un al treilea sens, a avea autoritate înseamnă a fi expert într-un domeniu, a 

putea să garantezi încrederea într-o informaţie, autenticitatea în ceva etc. Vorbim de pildă 

despre faptul că cineva este o autoritate în domeniul fizicii, sau că a fost publicată o ediţie 

de autoritate a operelor lui Eminescu etc. În acelaşi sens spunem că medicul are autoritate 

în faţa pacientului, sau că profesorul are autoritate ştiinţifică în faţa studentului.  

 Să luăm un exemplu pentru a vedea cum diferă faptul de a avea autoritate în primul 

sens, în raport cu al treilea: dacă şeful îţi cere să nu mai fumezi în birou, vei face aceasta – 

dar nu pentru că ai renunţat la propria judecată, ci pentru că eşti obligat să accepţi ceea ce 
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îţi cere. Faptul că te comporţi acum altfel nu depinde de conţinutul cererii şefului, ci de 

faptul că cel care ţi-a cerut ceva are o anumită poziţie. Dar dacă doctorul (ca expert) vine 

şi îţi spune: nu mai fuma, nu mai contează ceea ce crezi; îţi vei modifica modul în care te 

comporţi pentru că accepţi că ceea ce spune doctorul este corect: acum este esenţial 

conţinutul a ceea ce spune doctorul.  

 Să încercăm să vedem dacă aceste observaţii ne permit să înţelegem ce este 

autoritatea politică. Autoritate politică pot avea în primul rând reprezentanţii statului, ai 

instituţiilor acestora. Dar o astfel de autoritate o pot avea şi alte persoane: reprezentanţi ai 

sindicatelor, ai patronatelor, ai ong-urilor etc. În contexte în care în chestiune este 

cooperarea dintre oameni ideea de autoritate în sens politic devine extrem de importantă. 

(De pildă, în obştile tradiţionale, ori în general în contextele în care oamenii trebuie să 

coopereze pentru a gestiona un bun comun.) În cele ce urmează vom analiza însă, ca un 

caz paradigmatic, autoritatea pe care o au ofocialii statului. E important să reţinem aici 

următorul lucru: spunem că au autoritate persoane individuale (în particular, oficialii 

statului); dar de asemenea am putea spune că au autoritate instituţiile statului. Iar oficialii 

care reprezintă o instituţie cu autoritate au la rândul lor autoritate. În acest al doilea caz, 

sarcina noastră este aceea de a determina în ce cazuri putem spune că o instituţie are 

autoritate.  

 Căci pesemne că mulţi vom putea accepta că a spune că o instituţie are autoritate 

nu înseamnă pur şi simplu că ea de facto poate să emită reglementări, norme etc. 

Autoritatea pare să presupună că această putere mai are o anumită caracteristică: ea este 

legitimă. Când am discutat depre cele trei sensuri pe care le dăm expresiei „a avea 

autoritate” am folosit termeni precum „drept”, „permisiune” sau „expert”. Toţi aceştia au o 

încărcătură normativă. Ca urmare, spre deosebire de conceptul de putere, cel de autoritate 

este normativ; autoritatea este o putere legitimă (în acest sens, se spune adesea că statul 

diferă de alte entităţi care au putere fiindcă folosirea de el a forţei fizice este legitimă; că el 

are monopolul violenţei fizice etc.). Hobbes formula explicit această idee că autoritatea 

exprimă o cerinţă morală atunci când scria că: 

Aşa cum dreptul la posesie e numit dominion; tot aşa dreptul de a face o acţiune e 

numit autoritate. Aşa că prin autoritate se înţelege întotdeauna dreptul de a face o 

acţiune. (Leviathan, XVI) 

 Pe de altă parte, a avea autoritate în acest sens de legitimitate nu înseamnă  şi a 

deţine în mod efectiv puterea. Aceasta, fiindcă din faptul că cineva, de exemplu, are un 
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drept legitim la jurisdicţie asupra unui teritoriu nu decurge şi că oamenii recunosc acest 

drept; sau comanda cuiva nu este ascultată, sau dacă este ascultată, acest lucru se întâmplă 

nu pentru că oamenii recunosc dreptul cuiva, ci din teamă. După cum se poate întâmpla şi 

invers: cineva nu are nici un fel de autoritate legitimă, dar celalţi cred că o are (cum se 

întâmplă de pildă în romanul Prinţ şi cerşetor). 

 De aici decurge că pentru a înţelege autoritatea trebuie să avem în vedere că 

aceasta presupune două feluri de actori: 1) cei care exercită autoritatea; şi 2) cei cărora 

autoritatea li se aplică. Şi se poate vorbi de autoritate atunci când sunt îndeplinite simultan 

două condiţii: pe de o parte, coerciţia este exercitată legitim; pe de alta, subiecţii autorităţii 

o recunosc ca legitimă.  

 Ideea că autoritatea este nu doar putere, ci putere de un anumit tip (anume 

legitimă) nu este însă acceptată de toţi filosofii. Căci oare nu s-ar putea ca proprietatea ei 

de a fi legitimă să nu fie altceva decât o formă deghizată a unei puteri de un anume fel? Nu 

s-ar putea ca, la urma urmei, autoritatea să nu fie totuşi nimic altceva decât expresie a 

puterii? Primul care a susţinut acest punct de vedere a fost personajul Thrasymachos din 

Republica lui Platon:  

„Fiecare stăpânire legiuieşte potrivit cu folosul propriu: democraţia face legi 

democratice, tirania — tiranice şi celelalte tot aşa. Asezînd astfel legile, stăpânirea 

declară că acest folos propriu este, pentru supuşi, dreptatea. Pe cel ce încalcă 

această dreptate şi acest folos îl pedepseşte, ca pe unul care a încălcat legile şi 

săvârşeşte nedreptăţi. Spun, deci, că în orice cetate, dreptatea  este  acelaşi lucru:  

anume folosul stăpânirii constituite. Or, cum aceasta are puterea, îi e vădit celui ce 

judecă bine că, pretutindeni, dreptatea este acelaşi lucru: folosul celui mai tare". 

(338e) 

Dreptatea, susţine personajul Glaucon urmându-l pe Thrasymachos, nu este un bine – 

altfel zis, ea nu este o valoare (359a-b). Dimpotrivă, valoarea rezumă relaţiile de putere: 

spunem că ceva este drept nu într-un sens normativ, ci în acela foarte simplu că un anumit 

punct de vedere este impus prin forţa sau puterea legii. Apelul la dreptate apare astfel doar 

un mod ascuns de a exercita puterea – anume atunci când atribuim puterii şi o justificare 

suplimentară.  

 Marx susţine un punct de vedere similar. Pentru el, statul nu este altceva decât o 

expresie a modului de producţie existent în societate la un moment dat. Prin urmare, 

puterea politică este un instrument al celor care domină procesul de producţie – 
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reprezentanţii clasei sociale dominante – pentru a-şi promova interesele. La rândul ei, 

morala unei epoci – cu alte cuvinte valorile, idealurile despre societate – sunt toate 

expresia raporturilor care se stabilesc între oameni în cadrul procesului de producţie. Ceea 

ce este bun sau rău, drept sau nedrept nu are un caracter transistoric, nu înseamnă acelaşi 

lucru în orice epocă şi în orice societate. Valorile modale rezumă interesele economice – şi 

deci politice – dominante într-o societate la un moment dat. Când în societatea capitalistă 

de la mijlocul secolului al XIX-lea, în care trăia Marx, se susţinea că o instituţie este 

dreaptă sau nedreaptă înţelesul era acela că acea respectiva instituţie era în concordanţă cu 

interesele clasei dominante, a capitaliştilor. Clasa dominantă, credea Marx, îşi impune 

interesele sale ca idei dominante în fiecare epocă; morala epocii nu este aşadar decât 

expresia intereselor generale ale clasei dominante. Valorile morale nu au ca urmare o 

întemeiere altundeva decât în relaţiile de putere, stabilite în cadrul modului de producţie. 

 Dacă însă admitem că autoritatea este altceva decât doar puterea, că ea este putere 

de un anumit fel – anume, putere legitimă – atunci problema care se ridică este aceea a 

modalităţii de a justifica autoritatea. Poate fi justificată puterea ca putere legitimă? Şi 

dacă da, atunci cum?  

 

 2.1.2. Justificarea autorităţii politice 

 

La întrebarea dacă autoritatea politică poate fi justificată sunt posibile, de bună 

seamă, cel puţin trei tipuri de răspunsuri. Primul este afirmativ: da, autoritatea politică 

poate fi justificată, şi anume în sens absolut. Al doilea răspuns este direct opus: nu, nici un 

fel de autoritate politică nu poate fi justificată. Al treilea răspuns este precaut: se poate 

justifica o anumită autoritate politică.  

 Să discutăm pe scurt fiecare din aceste tipuri de răspunsuri. Poate că cea mai 

cunoscută justificare a autorităţii politice ca una absolută este cea produsă de Th. Hobbes 

în Leviathanul. După Hobbes, putem justifica faptul că statul are putere absolută asupra 

membrilor unei societăţi. Pentru a-şi păstra vieţile şi a-şi asigura o existenţă confortabilă, 

oamenii, susţine Hobbes, au creat şi au menţinut societăţi politice în care se asigură pacea 

şi dezvoltarea comerţului; iar singura formă viabilă de astfel de societăţi sunt cele în care 

suveranul are puteri absolute.  

 În formularea argumentului său, Hobbes pleacă de la o sumă de premise cu privire 

al natura umană şi la felul în care se poate da o justificare a statului. Două caracteristici ale 
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persoanelor umane sunt esenţiale pentru a construi argumentul: oamenii sunt egoişti (îşi 

urmăresc propriul interes) şi sunt raţionali – adică încearcă să obţină cel mai bun rezultat 

pentru ei. Astfel, persoanele umane la care se referă sunt precum unele care „chiar acum 

au răsărit pe pământ şi deodată, ca ciupercile, au ajuns la maturitate, fără nici un fel de 

relaţie una cu alta”. Ele sunt tratate de Hobbes ca în mod fundamental egale în ceea ce 

priveşte capacităţile lor fizice şi egale (iar inegalităţile nu sunt de natură, ci pot fi oricând 

contracarate de acţiunea fiecăruia). Egalitatea are un sens politici: ea are drept consecinţă 

faptul că nimeni nu este îndreptăţit să îl conducă pe altul.  

Explicaţia statului se poate face, crede Hobbes, doar prin referire la persoanele 

individuale care îl compun. Intrumentul pe care în elaborează Hobbes pentru a produce 

această explicaţie este cel al contractului social (a se vedea şi secţiunea a treia din acest 

capitol). Oamenii încheie un contract care va avea drept consecinţă realizarea unei stări 

sociale care pentru fiecare este mai bună decât cea precontractuală. Iar mijlocul utilizat 

este instituirea statului. Acesta are autoritate. Să vedem însă ce fel de autoritate. 

Autoritatea nu îi e conferită de oameni prin contract, fiindcă statul nu este parte în 

încheierea contractului; contractul este realizat doar între indivizi. Ca urmare, autoritatea 

statului nu este una de tipul unei permisiuni. (În acest caz, evident, autoritatea statului nu 

ar putea fi decât relativă, nu absolută.) Or, susţine Hobbes, prin încheierea contractului 

oamenii nu delegă dreptul lor la autoguvernare, ci autorizează statul şi renunţă la acest 

drept al lor (sigur, cu condiţia ca toţi ceilalţi să facă la fel). Ca urmare, autoritatea statului 

este deplină, nerestricţionată de nimic – deci este absolută. 

 La capătul celălalt se găsesc punctele de vedere după care nu e posibil să se 

justifice nici un fel de autoritate politică. O astfel de autoritate ar fi inconsistentă cu 

opţiunile noastre fundamentale despre persoana umană. Aici se încadrează, de exemplu, 

poziţiile de tip anarhist. Să schiţăm în acest sens punctul de vedere formulat de R. Wolff.

 Să plecâm de la exemplu dat în mod obişnuit pentru a fixa deosebirea dintre putere 

şi autoritate. Când un hoţ te ameninţă cu pistolul, cerându-ţi o sumă de bani, are putere, 

dar nu şi autoritate; când statul îţi cere să plăteşti taxe, sub ameninţarea unor pedepse, are 

nu numai putere ci şi autoritate. De ce? Fiindcă, se răspunde, statul are dreptul să te 

taxeze. Ca urmare, problema autorităţii politice este una normativă: ea vizează 

legitimitatea acţiunii statului; nu este vorba atât de faptul că oamenii acceptă autoritatea 

statului, cât de acela că ei ar trebui să o accepte. În al doilea rând, statul pretinde dreptul de 

a avea autoritate.  
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 Dacă deci am putea produce un argument care să arate că statul are o autoritate 

legitimă, e nevoie – aşa cum se vede – să avem în vedere două aspecte. Pe de o parte, 

validitatea pretenţiilor statului de a avea autoritate – de a comanda, a emite regementări 

etc.; şi pe de alta obligaţia corelativă a de a i te supune. Discuţiile asupra autorităţii 

politice, susţine Wolff, nu trebuie să se concentreze numai asupra statului şi asupra 

modului în care putem întemeia dreptul acestuia de a acţiona într-un anumit fel. Căci un 

drept de acest tip creează şi obligaţii: dacă cineva are dreptul de a conduce, înseamnă că 

există obligaţia celui condus de a se supune comenzilor acestuia. Pentru Wolff, analiza 

conceptului de autoritate duce la concluzia existenţei acestei obligaţii. Or, ridică el 

întrebarea, putem justifica existenţa unei asemenea obligaţii? Problema principală, pentru 

anarhist, nu este un anumit drept al statului, ci obligaţiile corelative generate de acesta 

pentru persoanele individuale.  

 Punctul central al argumentului anarhist este că existenţa unei obligaţii de a te 

supune statului este incompatibilă cu o caracteristică definitorie a persoanei umane – aceea 

de a fi autonomă. Oamenii, admite Wolff, sunt responsabili în ce priveşte acţiunile pe care 

le fac. Ei sunt liberi să aleagă, judecă asupra alegerilor pe care urmează să le facă, îşi iau 

răspunderea pentru acţiunile lor şi pentru consecinţele acestora. Persoanele umane se 

recunosc supuse unor constrângeri morale. Care este natura acestora? Aşa cum 

argumentează filosoful I. Kant, persoana umană îşi dă ea însăşi aceste norme morale: a fi 

autonom înseamnă a te supune unor norme pe care ţi le dai tu însuţi/însăţi. Prin definiţia 

sa, ideea de autonomie se opune celei de supunere sub voinţa altuia. Autonomia persoanei 

este incompatibilă cu a accepta să acţionezi conform voinţei altuia. Sigur, autonomia nu 

înseamnă că persoana refuză întotdeauna să ţină seamă de alte persoane. Ea poate 

recunoaşte expertiza tehnică a alteia (a unui doctor, de exemplu); sau poate să accepte 

cerinţele puse de alte persoane sau instituţii, deliberând şi considerând că astfel este mai 

bine pentru sine să acţioneze.  

 Între obligaţia de a te supune statului şi autonomia personală există, consideră 

Wolff, un conflict. Dacă omul este autonom, deci are obligaţia de a fi autorul deciziilor 

sale, atunci nu există compromis: nimeni nu poate avea obligaţia să se supună legilor 

statului pur şi simplu pentru că sunt legi, conchide anarhistul. Sigur, fiecare dintre noi 

acceptă în viaţa de zi cu zi legile ţării în care trăim. Dacă merg în Italia, mă supun legilor 

de acolo; vin înapoi în Bucureşti şi mă supun legilor româneşti. Dar procedăm astfel nu 

pentru că admitem legitimitatea acestora, ci pur şi simplu pentru că pentru fiecare dintre 

6 



noi este mai convenabil să ne comportăm astfel. Considerentele utilitare de acest gen nu au 

însă cum să implice legitimitatea supunerii. 

 Cei mai mulţi filosofi nu acceptă însă niciuna din aceste două extrme. Ei încearcă 

să scape atât de acceptarea unei autorităţi absolute, cât şi de respingerea oricărei posibile 

autorităţi a statului. Diferitele teorii existente ale autorităţii politice fie 1) admit autoritatea 

politică în sens de drept (precum teoriile subordonării naturale, de exemplu teoria lui 

Aristotel a autorităţii); fie 2) admit autoritatea politică în sens de permisiune (precum 

teoriile autorităţii divine, de exemplu ce a lui Filmer); fie 3) admit autoritatea politică în 

sens de expertiză (precum de exemplu teoria autorităţii politice expuse de Platon în 

Republica). În acest capitol atenţia cea mai mare va fi acordată teoriilor autorităţii politice 

bazate pe consimţământ. Acestea sunt de al doilea şi al treilea tip.  

  

2.1.3. Trei tipuri de teorii ale autorităţii politice 

 

Înainte de aceasta să tratăm pe scurt fiecare dintre tipurile de teorii menţionate ale 

autorităţii politice. Dacă cineva susţine că cineva sau ceva are dreptul să conducă pe 

altcineva, trebuie să arate în ce constă şi de unde vine acest drept. Esenţa argumentului 

anarhist este aceea că un astfel de drept nu poate fi dedus din anumite aranjamente sociale 

– fiindcă nici un astfel de aranjament nu poate să întemeieze faptul că cineva este legitim 

în a comanda cuiva. Atunci o cale promiţătoare este aceea de a sugera că dreptul de a 

conduce pe alţii este independent – şi deci, în sens logic, anterior – oricăror aranjamente 

sociale. Cineva ar avea dreptul natural de a conduce – e natural în sensul că nu depinde de 

convenţii, constrângeri sociale. Atunci se va conchide: cineva adreptul de a-l conduce pe 

altcineva dacă natura lui e astfel încât e potrivită pentru a-l conduce pe al doilea, iar natura 

acestui al doilea e astfel încât să fie condus de primul.  

 Teoria autorităţii politice ca drept natural descrisă aici se întemeiază pe o teorie a 

subordonării naturale. Aceasta trebuie să cuprindă două tipuri de susţineri. Mai întâi, că 

natura face ca unii oameni să fie conducători iar alţii conduşi. În al doilea rând, aceste 

caracteristici naturale impun pentru unii oameni obligaţia de a se supune şi acordă altora 

dreptul de a conduce. Să începem cu primul tip de susţineri. Ce caracteristici sunt 

relevante astfel încât să ne permită să împărţim oamenii în două grupuri foarte diferite 

între ele; şi care să fie capabile să justifice subordonarea? Candidaţii pot fi foarte diferiţi: 

culoarea pielii – pe care se întemeiază abordările rasiste – este un criteriu. Altele sunt cele 
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care privesc configuraţia fizică diferită: de exemplu, în general femeile sunt mai plăpânde 

fizic decât bărbaţii. E problematic însă să încercăm să construim o teorie a autorităţii 

politice plecând de la aceste caracteristici. Astăzi ele sunt – din multe alte motive – de-a 

dreptul inacceptabile. De aceea să luăm un alt exemplu, care pare să aibă mai multe şanse 

să fie susţinut. Capacitatea de a raţiona – pe care adesea o luăm ca fiind caracteristica 

definitorie a omului – ar putea fi un candidat pentru a construi o teorie a autorităţii politice 

ca drept. Aristotel, îl lucrarea sa Politica, face apel la aceasta. Oamenii, susţine el, diferă 

prin felul în care pot fi puşi în relaţie cu această capacitate. În timp ce oamenii liberi o 

posedă în întregime, sclavii participă la raţiune doar într-adât încât să o recunoască, dar nu 

într-atât încât să o posede (Politica, 1254b). Ei pot să se supună ordinele, dar nu pot 

formula imperative; ei nu se pot conduce pe ei înşişi – nu au capacitate deliberativă 

(1260a). Există şi un doilea grup de oameni care nu posedă capacitatea de a raţiona la fel 

precum bărbaţii liberi. Acestea sunt femeile. Dacă sunt sclave, li se aplică argumentul 

anterior. Dacă sunt libere, atunci ele au capacitatea de a delibera, numai că aceasta nu este 

efectivă (1259a). Aceasta în sensul că raţionamentele lor sunt în mod constant supuse 

afectelor, sentimentelor, pasiunilor; ca urmare, ele nu au capacitatea de a se guverna: sunt 

ca nişte copii.  

 Pesemne că mulţi nu suntem deloc convinşi că Aristotel are dreptate atunci când 

face aceste susţineri despre sclavi şi despre femei. Empiric, ele sunt falsificate: şi în 

antichitate sclavii efectuau munci foarte complexe, iar femeile aveau ca principal rol pe 

acela de a creşte copiii, inclusiv băieţii. Conceptual, chiar dacă ideea de autoritate politică 

presupune capacitatea de a raţiona, e dificil să identifici separat această capacitate în raport 

cu, de exemplu, educaţia, munca depusă etc. Dar dincolo de această dificultate, apare o 

alta, care e legată de cel de-al doilea tip de susţineri ale unei teorii a subordonării naturale. 

Anume, chiar dacă oamenii ar diferi prin aceste caracteristici naturale, de ce posedarea sau 

neposedarea lor într-un anumit mod ar impune pentru unii oameni obligaţia de a se supune 

şi ar acorda altora dreptul de a conduce?  

De bună seamă că este o problemă gravă în acest loc: dacă admitem că Hume a 

avut dreptate că nu putem trage nici o concluzie normativă din premise descriptive (din 

faptul că unele persoane au de la natură anumite caracteristici fizice sau mentale), atunci 

teoria subordonării naturale e greu de susţinut. Iar dacă am fi dispuşi să susţinem totuşi că 

se poate trage o astfel de concluzie, va fi foarte greu de argumentat cum, în acest caz 

particular, ea poate fi obţinută.  
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 În gândirea politică tradiţională, unele dintre cele mai cunoscute teorii ale 

autorităţii politice ca permisiune sunt cele ale autorităţii divine. Ele au două componente. 

Prima este aceea că există o autoritate de care nu ne putem îndoi: Dumnezeu. Nu ne putem 

îndoi de legitimitatea puterii Sale asupra oamenilor. A doua este aceea că un conducător 

este legitim dacă această autoritate a lui vine de la cea divină. Să acceptăm prima parte a 

acestor teorii. Problema este dacă cea de-a doua poate fi susţinută. Mai întâi, să observăm 

că autoritatea unui conducător poate veni din cea divină în mai multe feluri. Mai întâi, 

conducătorul este el însuşi divin (este el însuşi un zeu); sau el poate fi legat de divinitate 

(este fiu al unui zeu); sau autoritatea i s-a dat de către divinitate: el are un drept divin de a 

conduce. Cel de-a treilea caz este cel care, în zorii modernităţii, era cel mai interesant: în 

Europa secolelor al VXII-lea, de exemplu, primele două tipuri de a înţelege relaţia 

conducătorilor cu divinitatea era demodat. (Deşi să ne gândim că până şi astăzi dobândesc 

circulaţie teoriile după care dinastia merovingienilor în Franţa are autoritate în al doilea 

sens: pe urmele unor teorii, făcute celebre de romane precum Codul lui da Vinci, regii 

merovingieni erau urmaşi ai persoanei divine Iisus.) 

 Autoritatea ca drept divin ca permisiune poate fi înţeleasă, la rândul ei, în două 

feluri. Permisiunea este dată unor oameni în mod direct (precum în cazul profeţilor sau 

regilor lui Izrael) sau indirect. Această a doua teorie este expusă de exemplu de Filmer în 

Patriarcha (1631). Ideea lui Filmer, simplu spus, este că Dumnezeu a dat această 

autoritate lui Adam în Eden, iar Adam a lăsat-o urmaşilor săi, până la monarhii din acel 

moment. Monarhii au aşadar aceeşi putere pe care o are Dumnezeu; cum spunea Locke 

referindu-se la concepţia lui Filmer, urmează că „oamenii nu se nasc liberi, şi de aceea nu 

au niciodată libertatea de a-şi alege fie conducătorii, fie formele de conducere. Prinţii au 

putere absolută şi, datorită dreptului divin, sclavii nu pot avea dreptul la un legământ sau 

consimţământ”.  

 Dificultăţile cele mai mari pe care le ridică teorii de acest tip sunt următoarele. Mai 

întâi, e imposibil ca acestea să poată fi probate empiric. Ni se cere pur şi simplu să credem 

lucruri care par să nu aibă nici o bază faptică. În al doilea rând, ele nu lasă nici un loc 

posibilităţii de a justifica o anumită limitare a guvernării. Puterea nu poate fi decât 

absolută.  
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 Teoriile politice ale autorităţii ca expertiză sunt interesante pentru că nu implică 

obligaţia de a te supune cuiva; de aceea ele pot constitui un tip de răspuns la provocarea 

anarhistă. Conform acestor teorii, dacă ai o expertiză mai mare decât o altă persoană într-

un domeniu, atunci ai autoritate asupra ei în acel domeniu. Dacă discutăm despre 

încălzirea globală, cercetătorul în domeniu are autoritate faţă de noi ceilalţi în ceea ce 

priveşte părerile sale. Atunci răsare întrebarea: ce expertiză ar putea să aibă cineva, pentru 

a justifica o autoritate politică a acestuia?  

 Un răspuns celebru a fost dat de Platon în Republica: e vorba de cunoaşterea pe 

care o are omul drept, cel care ştie ce este o cetate dreaptă. Autoritatea sa nu derivă din 

trăsături naturale ale sale, nu i-a fost dată de cineva, ci derivă din expertiza sa, din acele 

cunoştinţe efective pe care le are şi care îl ajută să facă astfel încât toţi membrii societăţii 

să fie fericiţi (Republica, 421c). Aceste cunoştinţe constau, crede Platon, în cunoaşterea 

Binelui, a ceea ce este bine pentru cetate. Capacitatea de a învăţa este prezentă în sufletul 

fiecărui om (518c); dar pentru a conduce este nevoie de studiu îndelungat şi de puterea de 

a controla afectele şi voinţa. Cei care fac parte din clasa conducătoare a societăţii 

(paznicii) ajung să cunoască Binele în urma unei educaţii de lungă durată.  

Sigur, concepţia lui Platon este una foarte optimistă. El crede mai întâi că există un 

Bine obiectiv al cetăţii, pe care câţiva dintre membrii societăţii (puţini; teoria platoniciană 

este în acest sens inegalitară) ajung să o deţină. Cum am putea să definim însă un astfel de 

bine? Este acesta dat, cum credea Platon, sau dimpotrivă, binele societăţii depinde de ceea 

ce vor oamenii din societate? În al doilea rând, teoria presupune că paznicii sunt puri din 

punct de vedere moral şi sunt incoruptibili. Dar e greu de acceptat că lucrurile vor sta 

astfel. Iar atunci teoria va apărea ca prea utopică. 

 

Rezumând, am putea indica o sumă de condiţii care am văzut că apar ca necesare 

pentru o teorie a autorităţii legitime. În primul rând, teoria trebuie să justifice dreptul cuiva 

să conducă. Dar, în al doilea rând, acest lucru nu trebuie să intre în conflict cu 

recunoaşterea autonomiei personale. Autoritatea politică nu poate să impună obligaţii 

contrare autonomiei personale. În al treilea rând, o teorie satisfăcătoare a autorităţii 

politice nu trebuie să justifice decât acea autoritate necesară pentru a atinge anumite 

obiective: ea trebuie să arate că o autoritate este legitimă, dar trebuie să specifice şi criterii 

valide de limitare a acestei autorităţi. În al patrulea rând, o teorie acceptabilă a autorităţii 
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politice trebuie să îşi specifice clar obiectul: să arate că normele sunt legitime şi, de 

asemenea, să indice motivele pentru care persoanele individuale trebuie să le respecte.  

 

2.2. Tradiţia contractualistă 

 

 Dacă avem în minte analizele din secţiunea precedentă, este rezonabil să solicităm 

unei teorii normative a autorităţii să îndeplineacă două condiţii distincte. Mai întâi, ea 

trebuie să dea un răspuns întrebării: care sunt cerinţele pe care le impune autoritatea? Şi, în 

al doilea rând, să răspundă întrebării: De ce ar fi oamenii obligaţi să se supună acelor 

cerinţe? 

 Teoriile contractului social sunt atractive pentru că dau răspunsuri simple şi, de 

asemenea, legate între ele acestor două întrebări. Potrivit unei teorii contractualiste, 

cerinţele pe care le impune autoritatea nu sunt altele decât cele care sunt fixate prin 

acordurile la care ajung oamenii, care sunt făcute de către ei cu scopul de a-şi reglementa 

interacţiunile sociale. Şi, pe de altă parte, oamenii le acceptă, se supun acestor cerinţe 

tocmai fiindcă, prin aceste acorduri, ei înşişi le-au agreat.  

 Sigur, teoriile contractualiste lasă deschise răspunsurile la alte întrebări; între 

acestea următoarele sunt foarte importante: Care este conţinutul acestor acorduri? Şi: care 

e forţa lor normativă? Între teoriile contractualiste diferenţele sunt uneori esenţiale în acest 

loc. 

  

2.2.1. Ideea de contract social 

 

Înainte de a discuta acest tip de teorii, să introducem un concept important: cel de 

convenţie. Situaţiile în care oamenii interacţionează cu alţii au de multe ori un caracter 

recurent: ne întâlnim cu ele de multe ori – şi ieri şi azi şi mâine. De exemplu, fiecare dintre 

noi dă şi primeşte zilnic o mulţime de telefoane; participă adesea la petreceri sau alte 

întâlniri etc. Interacţiunile sociale se desfăşoară de cele mai multe ori cu succes. Cum se 

explică acest lucru? Şi, pe de altă parte, cum se explică faptul că uneori ele eşuează în 

producerea unui rezultat acceptabil pentru participanţii la ele? O explicaţie e aceea că 

oamenii apelează la convenţii. O convenţie este o regularitate în comportamentul 

persoanelor în situaţii de un anumit tip, astfel încât parte a motivelor pentru care cei mai 

mulţi oameni se conformează convenţiei în situaţiile de acel tip este faptul că ei ştiu că cei 
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mai mulţi oameni se conformează convenţiei în acele situaţii şi că cei mai mulţi se aşteaptă 

ca cei mai mulţi să se conformeze acelei convenţii în situaţiile de tipul respectiv. 

 Să luăm un exemplu. Când Ion o sună pe Maria la telefon, dar dintr-un motiv 

oarecare convorbirea se întrerupe, sunt posibile desigur mai multe alternative. Prima este 

ca cel care a sunat să sune din nou; a doua e ca cel care a fost sunat să sune; a treia ar fi să 

se dea cu banul şi să se acţioneze în consecinţă etc. Or, dacă la întreruperea convorbiri 

telefonice amândoi îl sunăm pe celălalt, tot ceea ce obţinem este să auzim sunetul de 

ocupat. Dar să presupunem că la un moment dat am reuşit – norocul ne-a ajutat, sau am 

făcut un acord cu ceilalţi etc. – să avem o interacţiune cu succes. Atunci vom fi tentaţi să 

repetăm acelaşi tip de interacţiune. Vom fi tentaţi să acceptăm o anumite regularitate în 

comportamentul nostru în situaţiile de în care interacţionăm cu ceilalţi. Căci credem că şi 

celălalt va proceda la fel, şi astfel şansele de a ne coordona cresc realmente. Forţa 

precedentului constă doar în aceea că ne indică o modalitate de a ne coordona; el însă nu 

ne cere să procedăm şi în continuare la fel (Ion a dat din nou telefon; dar ar fi posibil ca 

data viitoare Maria să dea telefon). Dar dacă ne-am coordonat o dată, într-un anumit fel, 

noi avem apoi anumite aşteptări cu privire la felul în care cealaltă persoană va acţiona, iar 

aceasta, la rândul său, va avea aşteptări cu privire la felul în care eu voi acţiona şi, de 

asemenea, cu privire la felul în care eu mă aştept ca el să se raporteze la aşteptările mele 

asupra sa etc.  

 Mecanismul urmării unor convenţii pentru a asigura coordonarea acţiunilor umane 

este esenţial pentru a înţelege felul în care oamenii interacţionează în societate. 

Convenţiile există, dar nu e obligatoriu să există anumite convenţii. Cei mai mulţi bănui că 

acceptăm convenţia că dacă dintr-un motiv oarecare convorbirea se întrerupe, atunci cel 

care sunase trebuie să sune din nou; dar de bună seamă că ar fi putut să apară o altă 

convenţie. Dacă a apărut convenţia ca şoferii să circule pe şosea pe partea dreaptă, nu 

înseamnă că nu ar fi la fel de bună convenţia de a se circula pe stânga (aşa cum ştim de 

altfel că se întâmplă în multe ţări). Dacă la stopuri e convenţia că circulăm pe verde şi ne 

oprim la roşu, nu înseamnă că nu ar fi fost posibilă convenţia inversă.  

Pe de altă parte, să observăm că apariţia unei convenţii poate să se facă în urma 

unui acord explicit între jucători. Dar nu este obligatoriu să se întâmple aşa: convenţiile pe 

care le acceptăm – de comportament sau de limbaj – nu sunt neapărat rezultatul unui acord 

explicit. Dimpotrivă, cele mai multe apar prin interacţiunile repetate, în care oamenii îşi 

formează un sistem reciproc de aşteptări, care devin cunoaştere comună. Faptul că ne 
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coordonăm cu ceilalţi se datorează atât interacţiunilor repetate cu aceştia, cât şi faptului că 

fiecare dintre noi încercăm să îi înţelegem pe ceilalţi, să avem o imagine a felului în care 

ei procedează pentru a acţiona (într-un sens, să interacţionăm empatic cu ceilalţi).  

 

Dacă plecâm de la tipul de convenţii care sunt sunt considerate ca esenţiale pentru 

a înţelege autoritatea politică, teoriile contractualiste sunt de mai multe tipuri.  

Mai întâi, există un contractualism originar: e teoria după care originea guvernării 

e de găsit în în convenţiile contractuale dintre oameni. Originea societăţii este explicată în 

acest mod. În al doilea rând, sunt teorii ale contractualismului explicit. Potrivit acestora, 

contractul are rolul nu de a explica originea guvernării, ci de a susţine (sau, dimpotrivă, de 

a contesta) legitimitatea acesteia; căci din aceste teorii decurge că guvernarea este legitimă 

dacă şi numai dacă există un acord fie între cei care constituie societatea politică, fie între 

supuşi şi conducător, care să reflecte interesele efective ale acestora. Iar dacă aceste 

interese nu sunt reflectate în acel acord, atunci guvernarea nu este legitimă. Teoriile de 

aceste tipuri sunt prea puţin plauzibile. De aceea, mai jos ne vom concentra mai mult 

asupra unor alte modalităţi de a concepe natura şi rolul convenţiilor dintre oameni, care 

pot să justifice autoritatea politică. 

Un al treilea tip de teorii sunt cele ale contractualismului implicit. Ele nu privesc 

originea sau explicaţia autorităţii politice. Conform lor, un sistem de guvernare este 

legitim dacă acceptarea de către cineva a avantajelor ce decurg din regulile adoptate 

implică faptul că acesta a consimţit tacit sau implicit la acestea. Aşa cum vom vedea 

imediat, astfel decurge argumentarea lui Socrate în dialogul Criton: dacă el s-a bucurat de 

traiul în Atena timp de şaptezeci de ani, înseamnă că implicit a acceptat regulile cetăţii, cu 

tot ceea ce înseamnă aceasta (inclusiv cu faptul că trebuie să accepte pedeapsa, fie aceasta 

şi nedreaptă). 

În sfârşit, poate că cele mai cunoscute teorii contractualiste sunt cele ale 

contractului ipotetic. Potrivit lor, un o guvernare este legitimă dacă ar fi aleasă liber de 

către oameni într-o situaţie potrivit caracterizată de alegere. În cele ce urmează acestea vor 

fi cele mai mult discutate (teoriile lui Hobbes, Locke, Rousseau sau Rawls sunt de acest 

tip).  

 

Istoria teoriilor contractualiste începe în Grecia antică. Iată aici două exemple în 

acest sens. Ele sunt, iarăşi, din dialogurile lui Platon: Criton şi Republica. În cel de-al 
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doilea personajul Glaucon argumentează că dreptatea este rezultatul unei convenţii sociale, 

încheiate între diferiţi oameni: „li se pare folositor celor ce nu pot nici să scape de a le 

îndura, dar nici să le facă, să convină între ei, ca nici să nu-şi facă nedreptăţi, nici să nu le 

aibă de îndura”. În primul dialog Socrate argumentează că, dacă a trăit toată viaţa în 

Atena, înseamnă că a acceptat să beneficieze de avantajele traiului în aceasta; de aceea, 

atunci când e momentul să sufere rigorile legilor cetăţii, nu e drept să nu le dea ascultare. 

Faptul că a acceptat legile cetăţii e expresia unui fel de legământ la care a consimţit liber; 

altfel zis, traiul în comun este expresia unei convenţii între oameni liberi. 

SOCRATE: Ce altceva faci tu acum, vor spune ele mai departe, decât să calci 

învoiala dintre noi şi legămîntul tău de a ne respecta? Un legământ pe care nu l-ai 

făcut nici silit, nici înşelat, nici nevoit să iei o hotărîre în pripă. Doar ai avut un 

răgaz de şaptezeci de ani în care erai liber să pleci de-aici dacă nu-ţi eram pe plac 

şi dacă învoiala noastră ţi se părea strâmbă. Dar tu n-ai preferat nici Lacedemona, 

nici Creta, despre care nu pierdeai nici un prilej să spui că au legi foarte bune, şi 

nici o altă cetate greacă sau barbară, şi n-ai ieşit din Atena nici cât ies şchiopii, 

orbii sau ceilalţi infirmi; într-atât ţie, mai mult decît oricărui alt atenian, ţi-a fost pe 

plac această cetate şi, nu încape îndoială, şi legile ei. Căci poate să-i fie pe plac 

cuiva o cetate, dar nu şi legile ei? Iar acum să nu mai respecţi învoielile noastre? 

Nu, Socrate, le vei respecta dacă vrei să ne dai ascultare, şi nu te vei face de râs 

plecînd din Cetate. (Criton, 52e – 53a) 

Se zice că a face nedreptăţi este, prin firea lucrurilor, un bine, a le îndura – un rău. 

Or, este mai mult. rău în a îndura nedreptăţile, decât este bine în a le face; astfel 

încît, după ce oamenii îşi fac unii altora nedreptăţi, după ce le îndură şi gustă atît 

din săvîrşirea cât şi din suportarea lor, li se pare folositor celor ce nu pot nici să 

scape de a le îndura, dar nici să le facă, să convină între ei, ca nici să nu-şi facă 

nedreptăţi, nici să nu le aibă de îndurat. De aici se trage aşezarea legilor şi a 

convenţiilor între oameni. Iar porunca ce cade sub puterea legii se numeşte legală 

şi dreaptă. (Republica, 358e – 359a) 

 În perioada modernă, abordarea contractualistă a avut un rol hotărâtor în punerea în 

discuţie a ideii tradiţionale după care ordinea socială este naturală sau divină, că orice 

persoană are un loc natural sau prescris de Dumnezeu, din care decurg obligaţiile sale. 

Ideile contractualiste sugerează altceva: că locul oamenilor în societate nu este dat, că cei 

care conduc sunt oameni şi că explcaţiile tradiţionale ale legitimităţii guvernării (a 
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monarhiei, de exemplu) nu sunt satisfăcătoare – ca urmare, e nevoie de un alt mod de 

întemeiere a legitimităţii guvernării. 

 Primele teorii contractualiste din epoca modernă s-au concentrat asupra problemei 

explicării obligaţiei politice: de ce trebuie ca oamenii să accepte, să se supună ordinii 

sociale? Răspunsul lor era simplu: chiar dacă nu există o datorie naturală sau divină să ne 

supunem unor conducători, nu înseamnă că autoritatea politică nu e justificată: ne punem 

sub o astfel de datorie fiindcă am promis să ne supunem (şi e obligatoriu să ne ţinem 

promisiunile). Relaţiile politice, conform perspectivei contractualiste, nu au o bază 

naturală; iar dacă există relaţii naturale între oameni, acestea nu au caracter politic. A 

spune că ceva este natural, înseamnă a spune că nu ţine de convenţiile sociale.  

 Contractualiştii nu se îndoiesc însă de faptul că există astfel de raporturi naturale 

între oameni, în sens de raporturi neguvernate de convenţii sociale. Acestea sunt exprimate 

prin conceptul central de stare naturală. Starea naturală este aceea în care am fi dacă nu ar 

exista sistemele de proprietate şi de guvernare. Ca urmare, în acea stare fiinţa umană se 

exprimă direct, liber, fără a fi constrânsă de nici un fel regulă sau normă; într-un sens, în 

starea naturală persoana umană se comportă conform naturii sale lăuntrice. Diferiţi filosofi 

au produs teorii diferite ale stării naturale; starea naturală la Hobbes diferă de starea 

naturală la Locke sau la Rousseau. 

 Dar cu toţii acceptă că, puşi în faţa unei alegeri, oamenii vor admite că există alte 

stări posibile ale lumii care sunt preferabile stării naturale. Oamenii îşi pot imagina că 

trăind într-o societate situaţia lor va putea fi mai bună decât în cazul în care ar prefera să 

rămână să trăiscă în starea naturală. Atunci, pentru teoriile contractualiste, apare problema 

centrală: ce tipuri de contracte vor fi admise în starea naturală de către oameni? Sau, mai 

precis formulat, care sunt convenţiile sociale la care vor ajunge? 

 Pentru a răspunde, vom proceda în felul următor. Mai întâi, vom construi câteva 

modele simple ale interacţiunilor dintre oameni. Ele ne vor ajuta să înţelegem mai bine 

ideile centrale  ale abordării de tip contractualist. Apoi vom studia mai pe larg una dintre 

teoriile contractualiste – cea a lui J. Rawls. În sfârşit, vom indica o sumă de dezvoltări 

actuale ale teoriilor contractualiste. 

 

2.2.2. Negociere şi soluţii de cooperare 

 

15 



Înainte de a analiza mai pe larg cea mai cunoscută dintre teoriile contractualiste 

moderne, - mă refer, desigur, la cea a lui J. Rawls – să încercăm să surprindem mai 

limpede ideea care stă la baza acestora: aceea că un contract social apare drept un 

aranjament la care pot ajunge de acord persoanele umane, dacă acestea acţionează în mod 

liber şi raţional. De cele mai multe ori, cea mai bună cale de a face cât mai clare ideile 

(uneori foarte complicate, cum este şi cazul teoriilor contractualiste) este aceea de a 

construi situaţii foarte simple în care sunt întâlnite elementele centrale ale problemei 

studiate şi de a le analiza pe acestea, pentru ca apoi să putem generaliza. Altfel spus, calea 

sugerată este cea de a produce modele simple ale unor situaţii în care oamenii urmează să 

coopereze şi de a argumenta cum vor acţiona ei dacă sunt raţionali şi dacă, în acelaşi timp, 

libertatea lor de alegere nu este încălcată. 

Modelele, în general, se bazează pe simplificări voite ale situaţiei cercetate. Dar 

această caracteristă a lor e de cele mai multe ori nu un handicap, ci dimpotrivă un avantaj. 

Fiindcă tocmai de aceea modelele permit testarea mai precisă a consistenţei interne a unei 

ipoteze sau a unei teorii, formularea ei într-un mod mai precis, mai simplu şi mai clar. În 

al doilea rând, un model e capabil să specifice independent de alte părţi ale unei teorii 

exact acele componente care apar ca relevante, semnificative, într-un anumit context: când 

se simplifică, intenţia este de a da laoparte acele caracteristici ale situaţiei care apar ca 

nerelevante, nesemnificative şi, dimpotrivă, de a le păstra pe care care nu sunt astfel. În al 

treilea rând, modelul permite derivarea din supoziţiile făcute a unor concluzii privitoare la 

rolul acestor supoziţii, la puterea lor de a conduce la susţineri interesante teoretic etc.  

 În cazul nostru, vom proceda astfel: vom presupune că există un număr mic de 

persoane care sunt puse în situaţia de a coopera şi, eventual, de a cădea de acord asupra 

unui contract social; în particular, vom presupune că există doar două persoane; ca să nu 

ne încurcăm să convenim că ele se numesc Adam şi Eva. Mai departe, vom lua ca 

exemplu o situaţie foarte simplă în care s-ar putea afla cele două persoane, anume una în 

care ele ar putea câştiga ambele din alegerile pe care le fac; cu alte cuvinte, lăsăm deoparte 

cazurile în care Adam şi Eva au scopuri contradictorii între ele.  

 Vom lua un exemplu clasic în studiul acestor situaţii. El provine de la Th. 

Schelling. Să presupunem, ne îndeamnă el, că Adam şi Eva au o convorbire telefonică şi 

aranjează să se întâlnească la New York (sau la Bucureşti). Dar din păcate uită să fixeze 

locul şi ora, şi cum Adam şi-a uitat telefonul acasă, înainte de a se urca în avion, nu mai 

ştiu cum să ia legătura între ei. Cum vor proceda? Dacă întâlnirea e la New York, 
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răspunsul standard este acela că se vor duce la Central Station la amiază, în speranţa că şi 

celălalt va proceda la fel. Dacă întâlnirea e fixată în Bucureşti, probabil că răspunsul 

standard va fi că alegerea lor este aceea de a se întâlni la ceasul de la Universitate la ora 

12, iarăşi în speranţa că şi celălalt va proceda la fel.  

Dar de cele mai multe ori Adam şi Eva nu vor avea în minte un singur loc de 

întâlnire şi un singur moment al zilei (poate că mai de demult ei obişnuiau să se plimbe 

împreună prin anumite zone ale oraşului, în anumite momente ale zilei – şi atunci se vor 

gândi că aceste amintiri şi ale celeilalte persoane o vor facă să considere acele locaţii ca 

probabile locuri de întâlnire). Pe de altă parte, în funcţie de locul în care se întâlnesc, 

Adam şi Eva ar putea să aibă beneficii diferite, mai mici sau mai mari (de pildă, lui Adam 

îi plac unele locuri, Evei altele; pentru Adam e mai greu să ajungă într-un loc, dar poate nu 

şi pentru Eva etc.). În general, să presupunem că avem următoarea situaţie1: Adam şi Eva 

fie nu reuşesc să se întâlnească (fiindcă de pildă Adam merge într-un loc iar Eva în altul, 

sau ambii merg în acelaşi loc dar la momente diferite ale zilei), fie merg amândoi în 

acelaşi timp în acelaşi loc, şi anume într-unul din zece posibile locuri din oraş. 

 

Locul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beneficiul 

lui Adam 

0 6 16 19 22 28 34 40 44 46 

Beneficiul 

Evei 

36 36 34 32 30 26 22 18 8 0 

 

Dacă se întâlnesc, Adam şi Eva obţin beneficiile menţionate în tabel. Cum se vede, e 

posibil ca  beneficiile celor doi să fie foarte diferite între ele, dar şi foarte apropiate ca 

mărime. Dacă nu se întâlnesc, să admitem că cei dor vor avea totuşi unele beneficii (de 

exemplu, numai şi din faptul că aştepând s-au întâlnit cu alte cuoştinţe, ori au găsit pe 

drumul de întoarcere la librăria din colţ o carte pe care şi-o doreau): în acest caz Adam 

obţine 4 puncte, iar Eva 2 puncte. Zicem că perechea de beneficii (4,2) este status quo-ul 

sau punctul de dezacord. Status quo-ul joacă aici rolul pe care în general în filosofia 

politică îl are ideea de stare naturală. 

                                                 
1 Cititorii care au anumite cunoştinţe despre astfel de situaţii vor putea recunoaşte aici o 
generalizare a jocului numit “bătălia sexelor”. 
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 Să mai notăm înce ceva important: cifrele din tabel, ca şi cele care caracterizează 

status quo-ul am spus că exprimă puncte. Dar s-ar putea la fel de bine să fie vorba de bani 

etc. Uneori, cu o expresie generală, se spune că acele cifre exprimă utilitatea pe care o 

obţin Adam, repectiv Eva în fiecare caz în parte. 

Ajungem acum la întrebarea centrală: unde ar fi cel mai bine ca Adam şi Eva să se 

întâlnească? Care, deci, ar fi cea mai bună soluţie? 

Aşa cum cred că ne aşteptam, nu există un singur răspuns; căci acestea depind de 

felul în care fiecare definim ce este o soluţie bună; dacă avem opinii diferite despre ce 

înseamnă o soluţie bună, atunci de bună seamă că vor exista situaţii în care răspunsurile 

noastre vor fi diferite. Mai mult, aceste opinii ale noastre au un caracter normativ: ele se 

leagă de valori precum egalitatea sau dreptatea. Căci, într-adevăr, mulţi se vor întreba: 

care va fi distribuţia cea mai echitabilă pentru Adam şi Eva a beneficiilor sau utilităţii 

obţinute? Sau: ar trebui preferată acea soluţie care minimizează inegalităţile în ceea ce 

priveşte beneficiile obţinute? etc. Cel mai direct vom putea înţelege expresia „mai bun” ca 

referindu-se la ceea ce este „mai drept”. Soluţia mai bună va fi aşadar cea mai dreaptă: 

vom avea astfel în vedere acele reguli care să ne permită să spunem cum vor acţiona 

actorii, dacă ei vor să ajungă la un acord care să fie drept. 

 Dar oricare ar fi răspunsul oferit, el va trebui să fie unul general; cu alte cuvinte, 

răspunsul va trebui să constea în indicarea unei reguli privitoare la modul în care va fi 

aleasă soluţia. Figura de mai jos indică mai clar acest lucru; a răspunde întrebării: care e 

cel mai bun loc în care să se întâlnească Adam şi Eva înseamnă a indica o regulă de 

alegere între opţiuni diferite care să ne indice un punct din spaţiul de negociere. Spaţiul de 

negociere e format din mulţinea perechilor de forma (bAdam, bEva): de exemplu, dacă avem 

în vedere locul 8 de întâlnire, atunci perechea de utilităţi (40, 18) este un element al 

acestui spaţiu de negociere. 
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În cele ce urmează voi menţiona pe scurt patru răspunsuri posibile. Primul este cel 

formulat de cunoscutul matematician John Nash (cei mai mulţi dintre noi poate ne 

amintim că el este personajul principal din filmul O minte strălucitoare). Apoi voi 

menţiona patru răspunsuri alternative: unul bazat pe un alt mod de a înţelege felul în care 

un actor se comportă raţional, urmat de unul utilitarist, de un altul egalitarist şi cel cel 

propus de J. Rawls. 

 

Soluţia Nash. Simplu formulat, soluţia lui Nash este următoarea. Cel mai bine ar fi 

ca Adam şi Eva să se întâlnească în acel loc pentru care produsul: 

(beneficiul lui Adam în acel loc – beneficiul lui Adam în status quo) x 

(beneficiul Evei în acel loc – beneficiul Evei în status quo) 

are valoare maximă. Cu alte cuvinte, pentru a calcula soluţia lui Nash procedăm în felul 

următor. Mai întâi, detectăm status quo-ul, cu alte cuvinte încercăm să vedem ce beneficu 

ar avea atât Adam cât şi Eva dacă nu s-ar întâlni. Apoi luăm fiecare alternativă în parte şi 

aflăm care e câştigul suplimentar al lui Adam şi al Evei faţă de status quo. De pildă, dacă 

se întâlnesc în 8 Adam câştigă 40 – 4 = 36 utilităţi faţă de status quo, iar Eva 18 – 2 = 16 

utilităţi. Nash ne nere să calculăm produsele dintre aceste câştiguri suplimentare, în fiecare 

caz – şi să susţinem că soluţia este dată de cazul în care acest produs are valoarea maximă.  

 De exemplu, în locul 2 avem: (6 - 4) x (36 - 2) = 68; în locul 6 avem: (28 - 4) x (26 

- 2) = 576; în locul 7 avem: (34 - 4) x (22 - 2) = 600; iar în locul 8 avem: (40 - 4) x (18 - 2) 
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= 576. Maximul se poate calcula că este în cazul în care Adam şi Eva se întâlnesc în locul 

7. Aşadar, soluţia lui Nash este aceea ca Adam şi Eva să se întâlnească în locul numărul 7.  

 S-ar putea ca unii cititori să ridice din umeri: foarte bine, vor spune ei, Nash a 

indicat, aşa cum am dorit, o regulă de selectare a unei alternative dintre toate cele posibile. 

Dar care ar fi motivele pentru care am accepta o asemenea regulă? De ce să o admitem pe 

aceasta şi nu altele? Fiindcă am putea găsi nenumărate astfel de reguli. De pildă, am putea 

sugera ca alternativa aleasă să fie acel loc în care Eva obţine cea mai mare utilitate (sau am 

putea formula regula că, invers, alternativa care trebuie aleasă este acel loc în care Adam 

obţine cea mai mare utilitate). Potrivit primei reguli, ei ar fi bine să se întâlnească în 1 sau 

2; potrivit celei de-a doua, cel mai bine ar fi ca ei să se întâlnească în locul 10. Sau, dacă 

cineva are convingeri utilitariste, va indica regula că cel mai bine ar fi ca Adam şi Eva să 

se întâlnească în acel loc în care suma beneficiilor lor e cea mai mare. În acest caz cel mai 

bine ar fi ca Adam şi Eva să se întâlnească în locul 8, fiindcă în acest caz suma beneficiilor 

lor totale este 58, în timp ce în 6 e 54, iar în 7 e 56. Sau, dacă cineva are convingeri 

egalitariste, ar putea indica regula după care se alege locul în care diferenţa dintre 

beneficiile celor două persoane e cea mai mică; în acest caz ar urma că cel mai bine va fi 

ca Adam şi Eva să se întâlnească în locul 6, fiindcă acolo diferenţa dintre beneficiile celor 

doi este de doar 2 unităţi, în timp ce în 7 e de 12, în 8 e de 22 etc. 

 Aşadar, dacă există multe alte soluţii alături de cea propusă de Nash, cum putem 

alege între acestea? Şi, în particular, de ce am alege-o pe cea a lui Nash? Cu alte cuvinte, 

ceea ce urmărim este să găsim criterii care să ne determine să facem anumite alegeri între 

diferitele soluţii, să spunem că o soluţie este preferabilă alteia.  

 Nash indică două tipuri de astfel de criterii. În primul rând, arată el, soluţia sa se 

potriveşte cu ceea ce ne indică intuiţia în anumite cazuri. Ea este aşadar un îndreptar 

coerent cu intuiţiile noastre în multe cazuri concrete. În al doilea rând, putem defini o 

colecţie de constrângeri conceptuale (chiar formale) şi putem compara soluţiile posibile cu 

acestea. Şi, continuă Nash, se poate arăta că soluţia sa le îndeplineşte pe toate, iar celelate 

reguli încalcă cel puţin una. (Ca urmare, soluţia lui Nash e singura regulă care îndeplineşte 

toate acele condiţii conceptuale, formale.) 

 Să începem cu primul tip de justificare a soluţiei Nash. Să presupunem că Adam şi 

Eva au fiecare următoarele bunuri, din care derivă anumite beneficii: 

 Beneficiul pentru Adam Beneficiul pentru Eva 

Bunurile lui Adam 12  
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Carte 2 4 

Bici 2 2 

Minge 2 1 

Bâtă 2 2 

Cutie 4 1 

Bunurile Evei  6 

Stilou 10 1 

Jucărie 4 1 

Cuţit 6 2 

Pălărie 2 2 

 

Se vede imediat în această distribuţie a bunurilor – status quo-ul – beneficiul total 

al lui Adam este de 12, iar al Evei de 6. Orice altă distribuţie posibilă, care rezultă din 

schimbarea între cei doi a bunurilor pe care le au, este o soluţie posibilă. Dacă ne uităm la 

acest tabel, vedem că Adam are unele bunuri care ar face-o mai fericită pe Eva dacă le-ar 

avea, şi invers, că Eva are unele bunuri care lui Adam i-ar produce un beneficiu mai mare 

dacă le-ar avea. Ei ar putea atunci să facă schimburile respective:  

 Adam îi dă Evei: cartea, biciul, mingea şi bâta; 

 Eva îi dă lui Adam: stiloul, jucăria şi cuţitul. 

(Adică Adam păstrează cutia şi îi dă toate celelalte bunuri Evei, iar Eva păstrează pălăria 

şi îi dă toate celelalte bunuri lui Adam. Distributia este: Adam: 24, Eva: 11.) 

Pe de altă parte, dacă vom calcula potrivit regulii indicate de Nash, adică socotind în orice 

altă distribuţie posibilă a acestor bunuri produsul dintre câştigul pe care l-ar avea în plus 

(faţă de status quo) Adam şi Eva, vom putea constata de asemenea că soluţia Nash este 

chiar aceasta. 

 Mai interesantă este însă justificarea formală. Ideea este de a indica unele criterii 

generale privind comportamentul celor două persoane, pe care le acceptăm ca valabile – şi 

apoi de a căuta să determinăm ce reguli de alegere a unei alternative sunt consistente cu 

aceste criterii sau proprietăţi. 

În exemplul dat, Adam şi Eva – dacă sunt raţionali – nu vor accepta nici o altă 

distribuţie a bunurilor care să constea într-un beneficiu total pentru ei mai mic decât cel 

obţinut în status quo. De pildă, cum în status quo Adam obţine 4 puncte de utilitate, el nu 

va putea fi de acord să se întâlnească în locul 1 cu Eva, caz în care el obţine zero puncte: 
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mai bine stă acasă. Şi la fel Eva cu locul 10. Fiecare dintre cei doi vrear ca soluţia să îi 

ofere un câştig cel puţin la fel de mare ca cel obţinut în status quo. Această ideea este 

exprimată prin următorul criteriu sau proprietate:  

Eficienţa: Dacă o distribuţie este este astfel încât faţă de a doua fiecare persoană 

obţine cel puţin acelaşi beneficiu ca în aceea, atunci cea de-a doua nu poate fi 

soluţia negocierii. 

(Dacă două distribuţii satisfac proprietatea că într-una fiecare persoană obţine cel puţin 

acelaşi beneficiu ca în cealaltă, atunci spunem că prima este superioară Pareto celei de-a 

doua. Cu alte cuvinte, criteriul eficienţei spune că dacă pentru o alternativă există o alta 

superioară Pareto, atunci ea nu poate fi soluţia problemei.) 

Iata acum încă trei criterii în funcţie de care putem evalua diferitele reguli propuse 

pentru a selecta o alternativă. 

Simetria: Dacă Adam şi Eva îşi schimbă între ei preferinţele, soluţia trebui să 

rămână aceeaşi. 

În acest caz, beneficiile trebuie să fie egale. Această condiţie spune că actorii sunt egali, că 

soluţia nu depinde de o distribuţie anumită a rolurilor lor. În particular, condiţia de 

simetrie spune că soluţia nu trebuie să depindă de faptul că anumite preferinţe între 

alternative sunt exprimate de un bărbat (de Adam), iar altele sunt exprimate de o femeie 

(de Eva). Dacă tabelul nostru ar avea forma: 

Locul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beneficiul 

Evei 

0 6 16 19 22 28 34 40 44 46 

Beneficiul 

lui Adam 

36 36 34 32 30 26 22 18 8 0 

 

atunci soluţia va trebui să fie aceeaşi ca în primul caz.  

 Un al treilea criteriu este acela ca soluţia să nu fie dependentă de felul în care noi 

definim beneficile, dacă acesta nu afectează interacţiunea dintre actori: 

Invarianţa faţă de reprezentări echivalente ale beneficiilor.  

Formal: de exemplu, dacă beneficiul lui Adam pentu bunul x este ba(x), atunci 

soluţia rămâne aceeaşi dacă pentru fiecare bun schimbăm pe ba(x) cu b'a(x) = αba(x) + β, 

unde α > 0, şi la fel pentru Eva. 
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Cel de-al patrulea criteriu introdus de Nash este cunoscut ca fiind proprietatea 

independenţei de alternativele irelevante. Ideea este că dacă mai multe persoane negociază 

în privinţa alegerii dintre mai multe alternative, ei elimină treptat alternativele, până când 

rămâne una singură. De pildă, să presupunem că Adam şi Eva ar cunoaşte tabelul cu 

beneficile pe care le obţin dacă se întâlnesc într-unul din cele zece locuri. Cum în unele 

din aceste locuri fiecare obţine un beneficiu mai mare decât într-altul, ei vor încerca să 

negocieze unde să se întâlnească, astfel încât ambii să fie mulţumiţi. Sigur că Adam va 

respinge imediat locul 1 ca posibilă întâlnire, la fel şi Eva locul 10: aceste alternative sunt 

eliminate – şi, atunci, existenţa lor nu ar trebui să mai influenţeze într-un fel decizia 

ulterioară.  

Independenţa de alternativele irelevante: alternativele nealese (deci irelevante) nu 

trebuie să afecteze soluţia. 

Să observăm că soluţia lui Nash ne indică direct faptul că alternativele irelevante 

nu contează: am văzut că atunci când se fac calculele, pentru fiecare alternativă se obţine 

prin înmulţirea beneficiilor suplimentare ale fiecărei persoane un anumit număr. Or, acesta 

depinde, am văzut, doar de două lucruri: de beneficiul obţinut de fiecare în status quo şi de 

beneficiul obţinut de fiecare în acea alternativă. Nu e invocat numic altceva (de pildă, 

atunci când se calculează produsul respectiv pentru locul 7, nu se are în vedere o a treia 

alternativă, de pildă cea în care Adam obţine cel mai mare beneficiu dintre toate 

alternativele posibile). 

Nash demonstrează că: dacă alegerea noastră între opţiuni se bazează pe aceste 

patru criterii, atunci singura soluţie le îndeplineşte pe toate este soluţia Nash. Cele 

patru criterii par cu toate rezonabile. De exemplu, criteriul invarianţei este unul mai 

degrabă formal: el ne spune că soluţia nu trebuie să depindă de felul în care se defineşte 

beneficiul individual: dacă măsor beneficiile lui Adam şi Evei în dolari, şi determin o 

soluţie, atunci ar fi straniu ca soluţia să fie alta pentru că am măsurat beneficiile celor două 

persoane în lei. La fel este şi condiţia eficienţei: dacă de pildă atât Adam cât şi Eva preferă 

să se întâlnească în locul 6 mai degrabă decât să nu se întlnească, atunci nu pare acceptabil 

ca regula de alegere să indice că e mai bine ca cei doi să nu se întâlnească, decât să de 

întâlnească în 6. 

S-ar putea ca cineva să nu fie de acord cu soluţia Nash. Dar, dată fiind 

demonstraţia pe care tocmai am menţionat-o, sarcina celui care vrea să o respingă este 
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mult uşurată. Anume a critica soluţia Nash înseamnă a nu accepta cel puţin unul dintre 

cele patru criterii: eficienţa, simetria, invarianţa şi independenţa de alternativele irelevante. 

 Dintre toate, cea mai criticată a fost ultima: independenţa de alternativele 

irelevante. I s-a reproşat, mai întâi, că e prea tolerantă cu manipularea rezultatelor: oricând 

o nouă alternativă irelevantă, dacă ar conta în decizie, ar putea face ca alegerea efectivă să 

se schimbe. În al doilea rând, ea tratează ca irelevante alternative care de fapt pot fi 

relevante. Să ne gândim la următorul exemplu: când eşti într-un bazar în Turcia şi vrei să 

cumperi o narghilea, te întreabă vânzătorul: cât dai pe narghilea? Tu răspunzi: zero dolari. 

La care vânzătorul se supără. Dar îi poţi spune: sigur că ştiam că nu vrei să mi-o dai gratis; 

însă dacă îţi ofeream de la început 15 dolari, înseamnă că aş fi făcut deja concesii, chiar 

dinainte de a negocia. Ideea e deci că rezultatul depinde de compromisul pe care fiecare e 

dispus să îl facă în cursul negocierii. Or, criteriul independenţei de alternativele irelevante 

nu face distincţia între aceste cazuri.  

 

Soluţiile  alternative celei a lui Nash fie resping doar puţin din premisele lui Nash, 

fie se bazează pe premise mult diferite. Voi aminti aici soluţia Kalai-Smorodinsky-

Gauthier, soluţia utilitaristă, cea egalitaristă şi cea rawlsiană. 

 

Soluţia Kalai-Smorodinsky-Gauthier. Aceasta pleacă de la următoarea întrebare: 

Cât de mult aş regreta dacă aş proceda într-un anume fel? Aş fi putut obţine mai mult dacă 

aş fi ştiut ce se întâmplă? Dacă avem în minte o astfel de întrebare, am putea adopta 

recomandarea următoare:  

Alege strategia care minimizază cel mai mare regret posibil!  

Acest lucru pare intuitiv, fiindcă dacă cineva se plânge de cât trebuie să renunţe la o parte 

din beneficiul său, atunci prin minimizarea concesiei maxime se minimizează temeiurile 

pentru care cineva se poate plânge.  

 Să ne întoarcem la exemplul nostru. Uitându-ne în tabel, constatăm că pentru 

Adam cel mai bun rezultat e obţinut dacă e aleasă alternativa 10, când câştigă 46. El va 

compara toate celelalte alternative cu aceasta, şi va vedea cât de mult pierde faţă de 

aceasta dacă întâlnirea cu Eva ar avea într-un alt loc. Pentru o alternativă x, el va proceda 

astfel: 
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 mai întâi, determină cât câştigă în plus în 10 în raport cu alternativa x; aceasta 

înseamnă că determină ce concesie va face faţă de câştigul său maxim dacă alege 

alternativa x.  

 apoi, determină cât este beneficiul său net în cea mai bună alternativă faţă de 

situaţia iniţială. 

Pe această bază, Adam calculează concesia relativă pentru alternativa x, ca raportul dintre 

aceste două numere. Deci: concesia relativă C(Adam,x) a lui Adam pentru alternativa x 

este: 

C(Adam,x) = (bA(10) – bA(x)) / (bA(10) – bA(0)) 

Şi la fel procedează Eva, numai că la ea alternativele 1 şi 2  sunt cele mai favorabile; ea va 

avea ce regreta dacă nu se întâlneşte cu Adam fie în 1, fie în 2, şi va regreta cu atât mai 

mult cu cât obţine mai puţin decât 36 de puncte de utilitate. Deci vom avea: 

C(Eva,x) = (bE(1) – bE(x)) / (bE(1) – bE(0)) 

Pentru fiecare alternativă, calculăm apoi care este concesia maximă făcută: 

comparăm concesiile făcute de fiecare din cei doi actori în fiecare situaţie posibilă şi o 

luăm în considerare, în fiecare caz, pe cea mai mare. Apoi calculăm cea mai mică dintre 

aceste concesii. 

Alternativa 1: C(Adam,1) = (46 – bA(x))/(46 - 4)= (46 – bA(x))/42 = 46/42, 

C(Eva,x) = (36 – bE(x)) / (36 – 2) )= (36 – bE(x)) /34 = 0; max = 46/42 

Alternativa 2: C(Adam,2) = 40/42, C(Eva,2) = 0; max = 40/42 

Alternativa 3: C(Adam,3) = 30/42, C(Eva,3) = 2/34; max = 30/42 

Alternativa 4: C(Adam,4) = 27/42, C(Eva,4) =4/34; max = 27/42 

Alternativa 5: C(Adam,5) = 24/42, C(Eva,5) =6/34; max = 24/42 

Alternativa 6: C(Adam,6) = 18/42, C(Eva,6) =10/34; max = 18/42 

Alternativa 7: C(Adam,7) = 12/42, C(Eva,7) =14/34; max = 14/34 

Alternativa 8: C(Adam,8) = 6/42, C(Eva,8) =18/34; max = 18/34 

Alternativa 9: C(Adam,9) = 2/42, C(Eva,9) =28/34; max = 28/34 

Alternativa 10: C(Adam,10) = 0, C(Eva,10) =36/34; max = 36/34 

Cea mai mică dintre aceste concesii maxime este: 14/34, deci conform soluţiei 

Kalai-Smorodinsky-Gauthier se alege alternativa 7. 

Să notăm aici următorul lucru: numai întâmplător cele două soluţii – a lui Nash şi 

soluţia Kalai-Smorodinsky-Gauthier – dau acelaşi rezultat. Că e aşa se poate vedea dacă 

procedăm în felul următor: eliminăm alternativele 8, 9 şi10, deci presupunem că Adam şi 
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Eva nu mai au opţiunea de a se întâlni în niciunul din locurile 8, 9 şi10. Ce se întâmplă? 

Soluţia Nash va fi aceeaşi – anume Adam şi Eva se vor întâlni în locul 7. Dar soluţia 

Kalai-Smorodinsky-Gauthier se schimbă. Într-adevăr, să observăm mai întâi că cel mai 

bun rezultat pentru Adam nu mai este atunci 46 (obţinut în 10), ci 34, obţinut în 7! Ca 

urmare, trebuie să refacem toate calculele, lând pe 34 ca cel mai bun beneficiu  al lui 

Adam. Şi se vede imediat că în 7 concesia maximă este 14/34, în 6 este 10/34 – mai mică!, 

deci alternativa aleasă va fi 6. 

Locul 1 2 3 4 5 6 7 

Beneficiul 

lui Adam 

0 6 16 19 22 28 34 

Beneficiul 

Evei 

36 36 34 32 30 26 22 

 

Nu ar trebui să ne surprindă aceste concluzii. Mai întâi, e normal ca dacă eliminăm 

unele alternative irelevante soluţia Nash să nu se schimbe, fiindcă, aşa cum am văzut, ea 

satisface proprietatea independenţei de aceste alternative. (Alternativele 8, 9 şi 10 sunt 

irelevante, fiindcă e aleasă alternativa întâlnirii în 7, nu în vreuna dintre ele.) Dar soluţia 

Kalai-Smorodinsky-Gauthier e acum diferită. E natural atunci să ne întrebăm dacă nu 

cumva acest lucru s-a întâmplat tocmai fiindcă ea nu se bazează pe criteriul independenţei 

de alternativele irelevante.  

Că lucrurile stau într-adevăr aşa se vede imediat: când am definit concesia relativă 

pe care o persoană o face dacă acceptă o alternativă am procedat astfel: am făcut apel la 

beneficiile obţinute de ea nu numai în acea alternativă şi în status quo, ci şi în alternativa 

în care persoana respectivă obţine cel mai mare beneficiu. Această ultimă alternativă nu e 

aceeaşi pentru toate persoanele, ci variază. Analog rezultatului lui Nash, s-a putut 

demonstra următorul rezultat pentru soluţia Kalai-Smorodinsky-Gauthier: ea este singura 

soluţie care satisface următoarele criterii: eficienţa, simetria, invarianţa şi monotonicitatea. 

Aceasta este definită astfel: 

Monotonicitatea: Să presupunem că mulţimii alternativelor din care se alege i se 

mai adaugă una, în care cel puţin un jucător obţine mai mult decât maximul din 

celelalte. Atunci soluţia nu poate să atribuie acelui jucător un beneficiu mai mic 

decât cel care i se atribuia în cazul în care nu se adăuga această nouă alternativă. 
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Înainte de trece la celalte două soluţii, să facem o observaţie extrem de importantă: 

soluţia lui Nash presupune că putem compara beneficiile sau utilităţile obţinute de fiecare 

dintre cele două persoane în cazul în care întâlnirea dintre ele se realizează în locuri 

diferite. De exemplu, uitându-ne la beneficiile obţinute de Eva, putem spune că dacă 

întâlnirea are loc în 2 ea obţine un beneficiu de două ori mai mare decât cel pe care îl 

obţine dacă întâlnirea are loc în 8. Pe de altă parte, am fi tentaţi să comparăm câştigurile 

pe care le obţin Adam şi Eva. Dacă întâlnirea are loc în 6, am fi tentaţi să conchidem că 

Adam obţine în acest caz un beneficiu doar puţin mai mare decât cel al Evei.  

În primul caz comparam între ele beneficiile sau utilităţile obţinute de Eva în 

situaţii difeite, deci beneficiile pentru ea ale diferitelor alternative; dar în cel de-al doilea 

caz comparăm beneficiul lui Adam cu cel al Evei. Acum facem o comparaţie 

interpersonală a beneficiilor sau utilităţilor. Această încercare de a compara e destul de 

greu de susţinut. Căci cum putem şti că o unitate de beneficiu contează la fel de mult 

pentru Adam ca şi pentru Eva?   

 Şi totuşi, am putea încerca să comparăm utilităţile sau beneficiile lui Adam cu cele 

ale Evei. În definitiv, în viaţa de zi cu zi procedăm astfel, putem spune cam cât de 

importante sunt anumite beneficii pentru multe dintre persoanele cu care suntem în 

contact. Chiar dacă Adam ştie că Eva este o persoană foarte bogată şi că pentru ea 100 de 

lei înseamnă mult mai puţin decât înseamnă aceeaşi sumă pentru el, Adam de obicei ştie 

într-un fel, şi se comportă în consecinţă, ca şi cum ar fi capabil să identifice cât de mare 

este „efectiv” utilitatea pentru Eva a unei sume de bani.  

 Cum se poate realiza totuşi acest lucru? Ca de obiecei, nu există un singur răspuns 

la întrebare. Iată aici două dintre cele mai interesante. 

 Primul face apel la ideea de empatie. Când Eva compară beneficiul său (sau 

utilitatea) cu cel al lui Adam, ea judecă astfel. Încearcă să se pună în locul lui Adam şi se 

va întreba: dacă aş fi Adam, cum aş proceda? Ce beneficiu aş câştiga eu în cazul în care 

ne-am întâlni în locul x? Ideea este deci că, aşa cum susţine J. Harsanyi, fiecare dintre noi 

poate empatiza cu ceilalţi – se poate pune în locul lor pentru a evalua beneficiul sau 

utilitatea obţinută de aceştia. Apelând la empatie, Eva va putea de exemplu să spună că 

pentru Adam fiecare unitate de câştig de două ori mai importantă decât o unitate de câştig 

pentru ea însăşi. În acest caz Eva va înlocui tabelul iniţial al beneficiilor cu un altul (în 

care dublează utilităţile lui Adam):  
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Locul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beneficiul 

lui Adam 

0 12 32 38 44 56 68 80 88 92 

Beneficiul 

Evei 

36 36 34 32 30 26 22 18 8 0 

 

Iar în acest caz Eva va putea spune de exemplu că dacă întâlnirea are loc la 2, atunci ea va 

obţine un beneficiu de trei ori mai mare decât Adam.  

Cel de-al doilea răspuns face apel la conceptul de indice social. Ideea este 

următoarea: s-ar putea considera că, privind dintr-o perspectivă neutră (de exemplu, din 

cea a societăţii – a modului în care societatea percepe mărimea beneficiilor pe care un 

individ ar fi să le aibă într-o anumită situaţie), putem rescala utilităţile celor doi actori. De 

exemplu, să presupunem că, din perspectiva în general admisă în societate, trei unităţi de 

beneficiu ale lui Adam au aceeaşi valoare ca două unităţi de beneficiu ale Evei. În acest 

caz vom zice că indicele social al lui Adam este 3, iar indicele social al Evei este 2. 

 Cu aceste concepte, vom putea acum să definim soluţiile utilitaristă şi egalitaristă. 

Vom începe cu cea utilitaristă.  

 

Soluţia utilitaristă. Potrivit acesteia, locul în care e bine ca cei doi să se 

întâlnească este acela în care suma beneficiilor (comparabile între ele) obţinute de ambele 

persoane este cea mai mare. Desigur, alternativa selectată depinde de felul în care, apelând 

bunăoară la metoda indicilor sociali, reconstruim tabelul beneficiilor sau utilităţilor 

actorilor noştri. Iată două exemple. 

 Mai întâi, să presupunem că indicele social al lui Adam este 2, iar indicele social al 

Evei este 1. Atunci tabelul devine: 

Locul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beneficiul 

lui Adam 

0 3 8 9,5 11 14 17 20 22 23 

Beneficiul 

Evei 

36 36 34 32 30 26 22 18 8 0 

 

Suma cea mai mare este dacă cei doi se întâlnesc la locul 3. Ca urmare, în acest caz 

soluţia utilitaristă este 3. Să luăm însă alţi indici sociali. Presupunem că indicele social al 
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lui Adam este 0,5, iar indicele social al Evei este 1. Atunci tabelul e identic cu cel pe care 

l-am menţionat mai devreme, când am discutat cazul empatiei: 

Locul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beneficiul 

lui Adam 

0 12 32 38 44 56 68 80 88 92 

Beneficiul 

Evei 

36 36 34 32 30 26 22 18 8 0 

 

Suma cea mai mare este dacă cei doi se întâlnesc la locul 8 – care este deci soluţia 

utilitaristă.  

Observaţie. Pentru utilitarişti status quo-ul nu contează: el nu mai este deloc 

folosit. Atunci când se gândesc la cele mai bune aranjamente sociale, utilitariştii nu iau ca 

punct de plecare situaţia existentă, ci au în minte doar starea finală. Argumentarea 

utilitaristă este una doar consecinţionistă.  

 

Soluţia egalitaristă. Potrivit soluţiei egalitariste trebuie comparate câştigurile în 

plus faţă de status quo ale celor doi actori, în raport cu indicii sociali. Iar soluţia este aceea 

în care beneficiile sunt cele mai apropiate (la modul ideal, egale între ele). Iarăşi să 

construim două exemple pentru a vedea cum funcţionează această regulă. În primul caz, să 

admitem că atât pentru Adam cât şi pentru Eva indicele social este 1. Atunci avem tabelul: 

Locul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beneficiul 

lui Adam 

0 6 16 19 22 28 34 40 44 46 

Beneficiul 

Evei 

36 36 34 32 30 26 22 18 8 0 

 

Ne amintim că în status quo Adam obţine 4 unităţi, iar Eva obţine 2. Atunci dacă 

întâlnirea este la locul 2: pentru Adam: câştigul suplimentar este de 6 – 4 = 2, iar pentru 

Eva este de 36 – 2 = 34; diferenţa dintre beneficiile obţinute în plus faţă de beneficiile din 

status quo este 34 – 2 = 32. Dar la locul 6 pentru Adam această diferenţă este de 28 – 4 = 

24, iar pentru Eva avem de asemenea 26 – 2 = 24. Se observă că pentru egalitarişti e bine 

ca Adam şi Eva să se întâlnească în locul 6. 
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În al doilea exemplu, să presupunem că indicele social al lui Adam este 1, iar 

indicele social al Evei este 2. Tabelul devine: 

Locul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beneficiul 

lui Adam 

0 6 16 19 22 28 34 40 44 46 

Beneficiul 

Evei 

18 18 17 16 15 13 11 9 4 0 

Ponderând, în status quo Adam obţine 4 unităţi, iar Eva obţine 2/2 = 1. Avem acum 

la locul 2: pentru Adam câştigul suplimentar este de 6 – 4 = 2, iar pentru Eva este de 18 – 

1 = 17; diferenţa dintre beneficiile suplimentare este 17 – 2 = 15. Dar dacă întâşnirea 

dintre Adam şi Eva are loc în 4, atunci pentru Adam utilitatea suplimentară este de 19 – 4 

= 15, în timp ce pentru Eva este 16 – 1 = 15; beneficiile suplimentare sunt egale, deci 

acum e bine ca cei doi să se întâlnească în locul 4. 

 

Soluţia lui Rawls. Presupunem mai întâi că am stabilit indicii sociali. Pentru 

simplitate, să admitem că şi pentru Adam şi pentru Eva indicele social este 1. În acest fel, 

avem posibilitatea să comparăm beneficiile obţinute de cele două persoane. În al doilea 

rând, să admitem că în status quo fiecare are un beneficiu egal cu zero. Acesta e un mod 

de a spune că facem astfel încât status quo-ul să nu conteze (soluţia lui Rawls seamănă, în 

acest loc, cu cea utilitaristă). Soluţia propusă de Rawls este următoarea:  

cei doi se întâlnesc în acel loc în care beneficiul obţinut de cel care are cel mai 

mic beneficiu este maximizat. 

Să ne uităm din nou la tabelul nostru: 

Locul 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Beneficiul 

lui Adam 

0 6 16 19 22 28 34 40 44 46 

Beneficiul 

Evei 

36 36 34 32 30 26 22 18 8 0 

Observăm că dacă întâlnirea are loc într-unul din locurile 1 – 5, persoana care are cel mai 

mic beneficiu este Adam; dacă întâlnirea are loc într-unul din locurile 6 – 10, atunci 

persoana care are cel mai mic beneficiu este Eva. În 1 – 5, cel mai mare beneficiu al lui 

Adam este 22; în 6 – 10, cel mai mare beneficiu al Evei este 26. Ca urmare, soluţia 

rawlsiană este că e cel mai bine (este echitabil!) ca cei doi să se întâlnească în 6.  

30 



 Vedem că această soluţie este aceeaşi cu cea egalitaristă, dacă indicii sociali sunt 

identici. Rawls este interpretat în acest sens de multe ori ca un gânditor egalitarist. 

  

Dacă aceste analize privind modul în care într-o situaţie de cooperare actorii ajung 

la un contract apelând la o regulă anumită ne sunt mai clare, atunci putem să mergem spre 

analiza unor cazuri mai complexe: când de exemplu numărul actorilor este mai mare, când 

situaţia de cooperare este mai complexă etc. Vom discuta pe larg teoria contractualistă a 

lui Rawls nu în forma ei simplificată de aici, ci încercând să intrăm în câteva dintre 

complexităţile ei. 

 

2.2.3. Contractualismul lui J. Rawls 

  

Cartea lui J. Rawls O teorie a dreptăţii (1971) este cea mai influentă lucrare de 

filosofie politică din secolul al XX-lea. Aşa cum spunea la un moment dat R. Nozick, unul 

din criticii cei mai importanţi ai lui Rawls, „O teorie a dreptăţii este o operă puternică, 

adâncă, subtilă, cuprinzătoare, sistematică de filosofie politică, care nu se aseamănă cu 

nici o alta după scrierile lui J. St. Mill. ... Filosofii politici trebuie acum să lucreze sau în 

cadrele teoriei lui Rawls, sau să explice de ce nu fac astfel”. Chiar dacă afirmaţia ultimă a 

lui Nozick nu mai este astăzi la fel de pertinentă ca acum peste treizeci de ani, ea încă 

spune mult despre importanţa şi despre influenţa ideilor lui J. Rawls.  

 În paginile care urmează vom analiza pe larg două teme centrale ale filosofiei 

politice a lui Rawls. În chiar această secţiune vom analiza problema limitelor puterii 

statului: ce nu trebuie să facă instituţiile statului într-o societate precum cele moderne, în 

care oamenii susţin o pluralitate de valori politice. Problema, aşa cum e formulată, e una 

normativă: de exemplu, ne întrebăm dacă trebuie să fim toleranţi – dacă e corect moral să 

permitem ca persoanele umane să-şi urmeze propriile planuri de viaţă, clădite pe valori, 

credinţe specifice, chiar dacă noi considerăm că acţiunile lor au consecinţe rele asupra lor, 

dar şi asupra altora. Sau - iată o temă care a devenit astăzi, odată cu accentuarea 

fenomenului terorist, extrem de importantă – e corect moral să îi tolerăm în societate pe 

cei care nu sunt la rândul lor toleranţi cu ceilalţi? Cea de-a doua temă centrală a filosofiei 

lui Rawls este cea a dreptăţii. Aceasta va fi abordată extins în capitolul următor. 

 Rawls e interesat să determine ce principii pot fi selectate pentru a stabili 

aranjamentele fundamentale dintr-o societate – deci principiile pe care să le satisfacă 
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instituţiile de bază ale societăţii – astfel încât, respectând valorile promovate de membrii 

societăţii, să putem justifica anumite distribuţii ale bunurilor; în particular, să putem 

justifica drept acceptabile inegalităţile sociale.  

 Într-o astfel de întreprindere, ca şi în alte cazuri în care alegem, avem de obicei la 

dispoziţie mai multe alternative. Filosofii au avansat diferite colecţii de astfel de principii 

după care o societate poate fi organizată corect. În Republica, Platon încercase acelaşi 

lucru: să determine care sunt principiile de organizare a unei cetăţi drepte. Rawls are în 

vedere o clasă foarte redusă de alternative, care lui i se par astăzi competitori serioşi. 

Dintre acestea, cea mai importantă este, după el, abordarea utilitaristă. Potrivit 

utilitarismului clasic (reprezentat de exemplu de autori precum J. Bentham sau de J. St. 

Mill), o societate este ordonată, organizată just – şi deci e dreaptă – atunci când instituţiile 

ei majore sunt astfel aranjate încât să ducă la cea mai mare satisfacţie (utilitate) pentru toţi 

indivizii din cadrul ei. Ca ilustrare, am putea să ne gândim şi la o variantă a utilitarismului 

clasic: la utilitarismul mediu; conform acestuia, ideea nu este de a maximiza utilitatea 

totală, ci utilitatea medie, pe cap de membru al societăţii2. Acest tip de utilitarism este 

susţinut de J. Harsanyi – laureat al premiului Nobel pentru economie – care argumentează 

că persoanele raţionale (aflate în spatele unui „văl de incertitudine”3) vor alege acel 

contract social care acceptă regulile ce conduc la maximizarea beneficiilor medii. 

 Rawls nu acceptă punctul de vedere al utilitarismului clasic. Dar să vedem cu 

atenţie cum îşi construieşte el critica. Vom judeca în analogie cu modul în care am 

procedat atunci când, în secţiunea anterioară, am adus în discuţie criticile la adresa soluţiei 

Nash. Atunci am arătat că pentru a o critica e mai întâi nevoie să o caracterizăm precis (şi 

am găsit că ea decurge din faptul că acceptăm o sumă de proprietăţi ale funcţiei de 

utilitate). Iar în momentul în care nu acceptăm soluţia, noi trebuie să spunem care dintre 

acele proprietăţi nu ne par rezonabile (bunăoară, dacă respingem proprietatea 

independenţei alternativelor irelevante, dar o acceptăm pe cea a monotonicităţii, atunci 

soluţia pe care o preferăm nu mai e cea a lui Nash, ci cea formulată de Kalai-

Smorodinsky-Gauthier). În cazul nostru, e nevoie mai întâi de formularea cât mai 

                                                 
2 Nu e greu de descoperit în ce fel diferă acest utilitarism de cel clasic De pildă, cel clasic poate 
susţine că, întrucât populaţia a crescut, iar suma totală a utilităţilor e mai mare acum, tranziţia este 
una dreptă. Dar utilitaristul mediu se va putea îndoi de această concluzie, argumentând că utilitatea 
medie a scăzut. 
3 Vălul de incertitudine al lui Harsanyi este analog vălului de ignoranţă al lui J. Rawls, pe care îl 
vom discuta imediat mai jos. 
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riguroasă a trăsăturilor utilitarismul clasic; iar apoi trebuie precizat clar care din acestea nu 

sunt acceptate (şi, de preferat, ar trebui precizat cu ce alte trăsături este Rawls de acord). 

  Utilitarismul clasic admite următoarele principii:  

1) bunăstarea (welfare): instituţiile sociale sunt alese prin raportare la efectele pe care 

le au asupra bunăstării membrilor societăţii, deci prin raportare la măsura în care 

ele satisfac preferinţele acestora;  

2) agregarea: instituţiile sociale sunt alese prin raportare la mărimea beneficiilor 

individuale; şi  

3) consecinţionismul: instituţiile sociale sunt alese doar prin raportare la rezultatele 

obţinute. Rawls nu acceptă primele două principii, şi în parte nici pe al treilea.  

 La fel ca în cazul utilitarismului, să definim şi poziţia lui Rawls. Ea are drept 

componentă principală acceptarea a două principii (ale dreptăţii). Acestea sunt 

următoarele: 

1. Fiecare persoană are un drept egal la cea mai extinsă schemă de libertăţi egale de 

bază, compatibilă cu o schemă de libertăţi similară pentru toţi. 

2. Inegalităţile sociale şi economice trebuie să îndeplinească două condiţii: ele 

trebuie:  

(a) să conducă la cel mai mare beneficiu aşteptat al celui mai slab avantajat; şi  

(b) să fie atribuit funcţiilor şi poziţiilor deschise tuturor în condiţii de oportunitate 

echitabilă.  

 Conform primului principiu, fiecare persoană îşi poate construi şi îşi poate urma 

propriul său plan de viaţă, chiar dacă majoritatea îl poate crede greşit şi poate ar vrea să îl 

vadă prohibit. Potrivit primei părţi a celui de-al doilea principiu, avem un criteriu pentru a 

selecta diferite distribuţii alternative ale beneficiilor: anume, alegem acea distribuţie care 

contribuie la îmbunătăţirea situaţiei acelor membri ai societăţii care sunt cel mai slab 

avantajaţi. În sfârşit, a doua parte a celui de-al doilea principiu ne cere să eliminăm 

inegalităţile în competiţia pentru funcţii şi poziţii sociale care sunt datorate circumstanţelor 

sociale.  

După Rawls, cele două principii sunt ordonate: ele intră în joc pe rând, altfel zis cel 

ordonat mai jos ne permite să alegem între două aranjamente instituţionale numai dacă 

acestea sunt echivalente potrivit principiilor ordonate mai sus. De pildă, nu putem să ne 

gândim să alegem un anumit aranjament social pe motivul că el conduce la o situaţie mai 

bună pentru cei mai slab situaţi (de pildă, pentru muncitorii manuali) dacă acesta 

33 



presupune o scădere a libertăţilor individuale: căci primul principiu este prioritar, şi nu se 

poate justifica o îngrădire a libertăţilor pe motivul că astfel creşte bunăstarea materială. 

Cum spune Rawls, libertatea nu se poate îngrădi decât de dragul libertăţii.  

 Rawls argumentează că cele două principii ale sale nu sunt compatibile cu 

caracteristicile utilitarismului clasic. Să vedem cum. Principiul bunăstării, după care 

instituţiile sociale urmează să fie alese prin raportare la efectele pe care le au asupra 

bunăstării membrilor societăţii, nu este valabil: pentru Rawls, esenţială este nu bunăstarea, 

ci modalitatea în care se distribuie în societate „bunurile primare”. Faptul că o persoană 

este considerată ca mai mult sau mai puţin avantajată – şi, ca urmare, posibilitatea de a 

defini ce înseamnă „cel mai slab avantajat” membru al societăţii, aşa cum ne cere prima 

parte a celui de-al doilea principiu – este judecat în raport cu aceste bunuri. Ele sunt, după 

Rawls, libertăţile de bază; venitul şi averea; şansele de a ocupa funcţii şi poziţii sociale; şi 

bazele sociale ale respectului de sine. Preferinţele individuale nu sunt ultimele raţiuni în 

raport cu care judecăm o distribuţie socială; chiar dacă toţi ar prefera-o, s-ar putea ca o 

comparaţie a ei cu altele, prin raportare la bunurile primare, să nu îi fie favorabilă.  

 Principiul agregării este de asemenea respins. Pentru utilitarist, contează doar suma 

totală a utilităţilor sau beneficiilor individuale; dar nu contează felul în care această sumă 

este ditribuită între membrii societăţii. Utilitarismul, argumentează în acest sens Rawls, 

„nu ia în serios deosebirea între persoanele individuale”. Prima parte a celui de-a doilea 

principiu al lui Rawls – aşa numitul principiu al diferenţei – e relevant în acest loc: el ne 

cere să nu ataşăm aceeaşi pondere tuturor membrilor societăţii; cu alte cuvinte, nu 

agregarea utilităţilor este esenţială. Dimpotrivă, cel mai slab avantajat membru al societăţii 

deţine o poziţie privilegiată: instituţiile sociale sunt selectate nu conform principiului 

agregării, ci în raport cu felul în care conduc la creşterea condiţiei sale. 

 Cel de-al treilea principiu utilitarist – cel consecinţionist – este parţial respins şi 

parţial acceptat de Rawls. Pe de o parte, el nu judecă acţiunile oamenilor numai în raport 

cu consecinţele acestora – cu distribuţiile posibile (chiar ale bunurilor primare din 

societate). Într-adevăr, pentru Rawls sunt acceptabile numai anumite distribuţii, anume 

cele permise de principiul diferenţei. Pe de altă parte însă, Rawls este consecinţionist în 

sensul că instituţiile de bază ale societăţii sunt judecate în funcţie de consecinţele lor.  

 Dar cum ajunge Rawls să adopte cele două principii şi, în consecinţă, să ofere o 

raportare clară la punctul de vedere utilitarist? Rawls porneşte de la o idee intutivă 

fundamentală: aceea că societatea este un sistem echitabilă de cooperare între 
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persoane libere şi egale între ele. Ideea este construită apelându-se la o anumită 

înţelegere a conceptului de persoană umană şi de societate. Apoi, Rawls face apel la două 

instrumente teoretice: conceptele de poziţie originară şi de văl al ignoranţei. Cu acestea, el 

susţine că poate să derive teza că cele două principii ale dreptăţii ale sale sunt preferate. 

 Dacă societatea este un sistem echitabilă de cooperare între persoane libere şi egale 

între ele, e natural să cerem să se precizeze conceptul de persoană, precum şi cel de 

societate căreia i se aplică argumentul rawlsian. Să începem cu primul aspect. Rawls 

dezvoltă o psihologie normativă: o caracterizare a persoanelor din societate prin raportare 

la caracteristicile morale ale acestora. O persoană, susţine Rawls, se caracterizează prin 

două puteri morale: 1) capacitatea de a avea un simţ al dreptăţii: ea este capacitatea de a 

înţelege, a aplica şi a acţiona din (şi nu numai în conformitate cu) principiile dreptăţii 

politice, care specifică termenii echitabili ai cooperării sociale; 2) capacitatea de a avea o 

concepţie despre bine: ea este capacitatea de a avea, de a revizui şi de a urma raţional o 

concepţie despre bine4, deci despre ceea ce este valoros în viaţă.  

Prima dintre cele două puteri morale e legată de proprietatea persoanelor de a fi 

„rezonabile”. Ca persoane rezonabile, ele sunt gata să propună principii şi standarde de 

cooperare echitabilă, şi să le respecte din propria lor voinţă. Ceea ce nu înseamnă că o 

persoană, întrucât e rezonabilă, va avea ca temei al acţiunii sale ceva de genul unui bun 

general; ea va fi în continuare o fiinţă care îşi urmăreşte propriile scopuri, dar se poate 

pune în locul oricărei alte prsoane şi poate compara alternativele – şi alege între ele – din 

perspectiva aceleia. Ca fiinţe rezonabile, persoanele umane sunt egale între ele. Cea de-a 

doua putere morală e legată de proprietatea persoanlor de a fi „raţionale”. O persoană 

raţională se apleacă asupra felului în care sunt adoptate şi sunt afirmate scopurile şi 

interesele sale, asupra felului în care acestea sunt prioritizate. În acelaşi timp, o persoană 

este raţională în sensul obişnuit al ideii de raţionalitate instrumentală: ea se aplică 

mecanismului de alegere între mijloace, şi e ghidată de principii familiare, de regulă 

exprimate prin susţinerea că o persoană este raţională atunci când alege cel mai bun mijloc 

pentru a atinge un scop dat. Ca fiinţe raţionale, persoanele umane sunt libere.  

La modul foarte general, raţionalitatea instrumentală solicită ca în alegerile lor oamenii să 

respecte anumite principii. J. Rawls (A Theory of Justice, pp. 411 – 413) le indică pe 

următoarele trei: 

 Principiul mijloacelor efective. Dat fiind un anumit obiectiv, şi date fiind mai 

                                                 
4 J. Rawls, Justice as Fairness. A Restatement, pp. 18 – 19. 

35 



multe alternative (deci miloace de a atinge acel obiectiv), principiul cere să 

adoptăm acea alternativă care îndeplineşte cel mai bine acel scop. „Dat fiind un 

obiectiv, trebuie să îl atingem cu cea mai mică cheltuială de mijloace (oricare ar fi 

acestea); sau, date fiind mijloacele, trebuie să îndeplinim obiectivul cât mai mult”. 

 Principiul caracterului cuprinzător. O alternativă (de exemplu, un plan de viaţă) e 

preferabilă alteia dacă aplicarea ei va conduce la atingerea tuturor scopurilor pe 

care le atinge aplicarea celeilalte şi încă a altor scopuri; cu alte cuvinte, e de 

preferat o alternativă care are consecinţe dorite mai cuprinzătoare. Dacă avem de 

ales între a merge la Paris şi la Roma, fără însă a putea să mergem în amândouă 

oraşele, şi ştim că la Paris putem face tot ceea ce ne-am propus şi la Roma, dar şi 

alte lucruri pe care le dorim, atunci e raţional să preferăm să mergem la Paris. 

 Principiul probabilităţii mai mari. Dacă scopurile pe care le putem atinge prin 

două alternative sunt în mare aceleaşi, dar e o şansă mai mare să atingem acele 

scopuri prin aplicarea uneia dintre cele două alternative, atunci e raţional să o 

alegem pe aceasta.  

Potrivit lui Rawls, cele trei principii definesc ideea de raţionalitate instrumentală, care, 

eventual, ar putea fi de aceea pur şi simplu înlocuită prin invocarea acestora. Cu alte 

cuvinte, în cazul în care suntem întrebaţi ce înseamnă că o alegere este raţională, răspunsul 

nostru va putea consta în a verifica dacă ea este conformă cu cele trei principii. 

 

 Cel de-al doilea concept asumat în ideea fundamentală rawlsiană este cel de 

societate. Căror societăţi li se aplică principiile dreptăţii? Cel puţin celor bineordonate, 

consideră Rawls5. O societate bineordonată este una în care moralitatea ei regulativă este 

publică: se cunoaşte public că fiecare cetăţean are aceeaşi concepţie despre dreptate; apoi, 

se ştie public că instituţiile de bază ale societăţii sunt consistente cu acea concepţie; şi, în 

sfârşit, acea concepţie despre dreptate poate fi justificată în cultura publică a acelei 

societăţi.  

Instrumentul teoretic la care apelează Rawls pentru a construi o teorie a autorităţii 

legitime este cel de poziţie originară. Repet, aceasta înseamnă că acest concept e utilizat 

pentru a defini ce este autoritatea legitimă; a stabili limitele puterii statului; şi a deriva 

principiile dreptăţii. Cum subliniază Rawls, poziţia originară este o interpretare a ideii 

                                                 
5 Aceasta e poziţia susţinută de el cel puţin în lucrările mai târzii; în O teorie a dreptăţii lucrurile 
nu stau astfel: Rawls dorea atunci ca teoria sa să nu fie parohială. 
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generale a contractualiştilor de situaţie iniţială. Pentru contractualişti, ideea de situaţie 

iniţială are rolul de a genera principiile cooperării juste între oameni, deci ale dreptăţii 

sociale. Aşadar, la Rawls principiile dreptăţii vor fi înţelese ca rezultat al unui acord 

raţional la care ar ajunge persoanele aflate într-o situaţie iniţială echitabilă de cooperare. 

Întrucât situaţia iniţială trebuie să fie echitabilă, Rawls îşi defineşte concepţia ca teorie a 

dreptăţii ca echitate. Să observăm că acordul în discuţie este unul ipotetic: este cel la care 

ar ajunge persoanele dintr-o societate binordonată dacă s-ar vedea situate în acea situaţie 

iniţială. Rawls este aşadar adept al unui contractualism ipotetic. 

 

În cadrul poziţiei originare, părţile care urmează să aleagă sunt înţelese ca persoane 

raţionale. Dar de aici nu recurge că în alegerea principiilor dreptăţii nu contează şi faptul 

că persoanele sunt rezonabile. Rawls atrage atenţia că poziţia originară este un instrument 

de reprezentare: ea modelează felul în care părţile – ca reprezentanţi ai cetăţenilor liberi şi 

egali ai unei societăţi – vor alege termenii cooperării în cazul structurii de bază a societăţii. 

Dacă lucrurile stau aşa, atunci proprietatea persoanelor de a fi rezonabile este reprezentată 

în poziţia originară nu pur şi simplu ca o caracteristică atribuit direct părţilor care decid 

asupra principiilor dreptăţii (aşa cum se face cu proprietatea lor de a fi raţionale), ci prin 

chiar felul în care este concepută această poziţie: ea este una echitabilă – iar 

rezonabilitatea este indicată de faptul că persoanele respective urmează să delibereze 

asupra principiilor dreptăţii într-o situaţie definită astfel încât ele să se afle într-o poziţie 

egală, de simetrie. (Political Liberalism, p. 104; Collected Papers, p. 319) 

 

De asemenea, să notăm că ideea de situaţie iniţială este în fond o elaborare a 

cunoscutei idei contractualiste de stare naturală.  

Dacă, aşa cum e limpede din luarea în considerare a ideii de echitate, conceptul rawlsian 

de poziţie orginară este unul normativ, ne putem de bună seamă întreba dacă nu cumva 

astfel el diferă de contractualiştii clasici. Nu e aşa: la Locke, de exemplu – în al său Al 

doilea tratat despre guvernare – conceptul de stare naturală este de asemenea unul 

construit în sens normativ. Pentru Locke, în starea naturală persoanele umane sunt libere, 

egale, independente (II, 4 – 6). Ele se comportă – în absenţa instituţiilor statului – conform 

cu legea naturală. Aceasta nu derivă din convenţiile omeneşti; ea este o lege a raţiunii, 

universală (se aplică tuturor persoanelor, în orice loc şi în orice timp) şi generală (fiindcă 

nu determină un singur tip de organizare socială). Legea naturală fundamentală spune, 
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simplu, că „pe cât posibil, totul trebuie păstrat” (II, 183). (Din legea fundamentală pot fi 

derivate alte legi; de exemplu, e cea după care pentru a supravieţui, fiecare persoană are 

acces la pământ şi la frunctele sale. Căci, dacă nu ar avea acces, persoana ar pieri – ceea ce 

contrazice legea fundamentală.) Or, e evident că legea fundamentală spune cum trebuie să 

se comporte persoanele – deci are un caracter normativ. 

 

 Rawls caracterizează poziţia originară pe patru dimensiuni: 1) informaţia 

disponibilă părţilor care urmează să aleagă principiile dreptăţii (să decidă asupra lor); 2) 

caracteristicile părţilor care urmează să decidă; 3) natura acordului obţinut (cum se 

realizează, ce semnificaţie are); şi: 4) meniul – altfel zis, alternativele dintre care părţile 

aflate în poziţia originară urmează să aleagă (de exemplu, ele au între alternative 

utilitarismul clasic şi cele două principii ale lui Rawls). Să discutăm pe rând, pe scurt, 

aceste dimensiuni.  

 Când doresc să aleagă modul în care să arate structura de bază a societăţii, 

persoanele aflate în poziţia originară sunt restricţionate în ceea ce priveşte cunoaşterea pe 

care o posedă. Ele se află, zice Rawls, în spatele unui văl de ignoranţă. Ele nu cunosc o 

sumă semnificativă de fapte despre ele însele, precum şi despre societatea în care trăiesc: 

nu îşi cunosc locul în societate, poziţia de clasă sau statutul social; caracteristici 

individuale precum inteligenţa, forţa fizică, caracteristicile temperamentale sau de 

caracter; distribuţia talentelor şi a bunurilor naturale; concepţia proprie asupra a ceea ce 

este bine, planul individual de viaţă; circumstanţele particulare ale propriei lor societăţi. 

Altfel zis, ele nu cunosc care este situaţia politică şi economică sau nivelul de civilizaţie şi 

de cultură pe care ea l-a putut atinge. Persoanele aflate în poziţia originară nu cunosc cărei 

generaţii îi aparţin etc. Dar, pe de altă parte, Rawls acceptă că aceste părţi cunosc o 

mulţime de alte lucruri: legile generale ale societăţii umane şi ale comportamentului 

individual; caracteristicile persoanelor umane etc.  

Raţiunea impunerii vălului de ignoranţă ca o condiţie preliminară alegerii 

principiilor dreptăţii este dublă: pe de o parte, ea exprimă o cerinţă intuitivă a 

comportamentului nostru moral. Atunci când spunem că ceva este bine sau rău, că este 

drept sau nedrept, ideea este că noi nu trebuie să ne bazăm pe contingenţe arbitrare; 

acestea nu au o semnificaţie morală. Când spunem că e greşit moral să ne comportăm într-

un anume fel faţă de o persoană, faptul că ea are o anumită poziţie socială (că este ministru 

sau portar) nu ar trebui să conteze în nici un fel. În acest sens, când zicem că în poziţia 
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originară părţile se găsesc toate într-o poziţie echitabilă de deliberare, de fapt zicem că 

poziţia originară e constrânsă de criterii morale. El cere fiecărei părţi aflate în poziţia 

originară să uite cine este şi să fie empatică cu toţi ceilalţi. Pe de altă parte, prin vălul de 

ignoranţă se exclud împrejurările întâmplătoare, norocul individual şi social. Cum scrie 

Rawls:  

[P]oziţia originară este astfel elaborată încât să elimine prejudecata şi interesul 

propriu, iar acesta este unul dintre motivele pentru care oamenii nu sunt lăsaţi să 

cunoască anumite fapte despre ei înşişi – de pildă, sexul sau rasa lor. Dar mai 

există încă un motiv: vrem să facem abstracţie de anumite aspecte sociale şi 

naturale întâmplătoare. Poziţia noastră socială şi de clasă, sexul şi rasa noastră nu 

ar trebui să influenţeze deliberările făcute dintr-un punct de vedere moral; iar pe 

acest temei aceste fapte trebuie puse între paranteze. ... Ideile care se află în spatele 

acestor două motive sunt distincte: în primul excludem îndeajuns de multă 

informaţie astfel încât să asigurăm imparţialitatea; în cel de-al doilea, producem 

îndeajuns de multă informaţie încât să facem posibil un accord raţional. Cel de-al 

doilea motiv elimină mai multă informaţie decât primul şi produce un văl de 

ignoranţă mai gros. (Collected Papers, p.268) 

Să trecem acum la a doua dimensiune a poziţiei originare: caracteristicile părţilor 

care urmează să decidă. Ne amintim că ele sunt rezonabile şi raţionale. Faptul de a fi 

rezonabile, deci se a se putea pune în locul fiecărei alte persoane, este asigurat de vălul de 

ignoranţă: căci, neştiind circumstanţele particulare ale propiei vieţi, fiecare parte aflată în 

poziţia originară se comportă ca şi cum ar fi în situaţia oricărei alte persoane. Să vedem 

acum ce decurge din faptul că părţile sunt raţionale. Am văzut că un prin aspect e acela că 

ele îşi pot forma, dezvolta, revizui şi promova propriul plan de viaţă. Dar sunt şi alte 

consecinţe ale acestei trăsături. Persoanele raţionale sunt mutual dezinteresate: ele 

urmăresc maximirea utilităţii proprii, dar nu sunt interesate de beneficiile sau utilităţile 

celorlalte persoane. Aceasta în dublu sens: nu sunt interesate nici ca utilităţile celorlalţi să 

crească, nici să scadă – nu sunt invidioase. Apoi, ele îşi definesc utilitatea în raport cu 

mărimea bunurilor primare pe care le obţin; doresc să obţină pentru ele mai mult, nu mai 

puţin din bunurile primare. Fiind maximizatoare ale utilităţii, persoanele raţionale aleg 

conform cu ceea ce se numeşte principiul maximin. Ideea generală este aceea că, după ce 

compară rezultatele posibile la care conduc diferitele alternative, o persoană raţională o va 

alege pe cea care admite cel mai puţin prost rezultat: acea alternativă al cărei cel mai prost 
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rezultat este superior celor mai proaste rezultate la care conduc celelalte alternative. 

(Spunem că ea face apel al o strategie de alegere de tip maximin.) Altfel zis, o persoană 

raţională este cea care alege cel mai mic rău posibil. 

  Rawls produce un argument puternic în favoarea ideii că persoanele raţionale 

trebuie să aleagă potrivit principiului maximin. El indică trei motive în acest sens. Anume, 

spune el (A Theory of Justice, pp. 154 – 155), strategia maximin este plauzibil de adoptat 

în situaţii care au anumite caracteristici.  

1. Incertitudinea. În unele cazuri nu este de dorit să se ia în considerare probabilităţile 

diferitelor alternative. De bună seamă, ne-ar putea părea natural să luăm în 

considerare aşteptările privind câştigurile posibile ale deciziei de a adopta o 

anumită alternativă – şi să adoptăm alternativa cu cea mai mare probabilitate de 

realizare. Dar dacă e imposibil sau foarte nesigură cunoaşterea probabilităţilor, 

atunci  este nerezonabil să facem apel la calcule probabiliste, mai cu seamă atunci 

când alegerile privesc chestiuni importante care trebuie justificate şi altora. Or, 

strategia maximin dă în astfel de situaţii o soluţie simplă şi clară: să ne uităm la 

ceea ce se poate întâmpla cel mai rău şi să acţionăm în funcţie de acest lucru. 

2. Siguranţa. Unele persoane care aleg se caracterizează prin faptul că le pasă foarte 

puţin de ceea ce ar putea câştiga dincolo de un anumit minim de care poate fi 

sigure. Ele vor face apel la strategia maximin dacă vor considera că nu merită să îşi 

asume riscul să aibă un avantaj anumit pe viitor, în special când riscul ar putea să 

constea într-o pierdere mult mai importantă 

3. Riscul grav. În unele situaţii, alternativele respinse au rezultate care ar fi fost dificil 

de acceptat: într-adevăr, ele ar fi putut produce rezultate mult mai proaste decât 

cele pe care le admite alternativa aleasă. Strategia maximin ne permite să evităm 

riscuri grave.  

Dacă toate cele trei circumstanţe sunt îndeplinite, atunci avem cazul exemplar de 

aplicare a strategiei maximin. Ceea ce înseamnă, consideră Rawls, că nu putem susţine că 

această strategie exprimă un adevăr autoevident, ori o cerinţă logică a alegerii raţionale. 

Mai degrabă comportamentul maximin este o metodă a cărei justificare e una 

circumstanţială: legată de existenţa unor caracteristici ale situaţiilor de alegere de tipul 

celor formulate aici. Or, în poziţia originară aceste condiţii sunt îndeplinite. Căci, de pildă, 

incertitudinea este modelată în poziţia originară prin situarea părţilor în spatele unui văl de 

ignoranţă. Siguranţa este de urmărit, fiindcă în poziţia originară părţile nu urmează să 
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decidă asupra unor probleme neimportante (ce e mai bine să bei la micul dejun – cafea sau 

ceai), ci asupra unora care vor privi întreaga lor viaţă – anume, asupra structurii de bază a 

societăţii în care vor trăi. În sfârşit, alegerea de tip maximin împiedică riscul grav.  

Ajungem astfel la a treia dimensiune a poziţiei originare: natura acordului obţinut. 

Am menţionat deja că acesta este unul ipotetic: el priveşte ceea ce ar alege oamenii dacă ar 

fi puşi, în poziţia originară, să aleagă principiile dreptăţii în societate. Sigur, atunci răsare 

imediat următoarea întrebare: dacă e doar ipotetic, care e forţa lui efectivă? Cum nu am 

ajuns realmente la un astfel de acord, de ce am dori ca în viaţa reală să acceptăm 

conţinutul lui? Răspunsul lui Rawls este acela că, deşi este doar ipotetic, contractul este 

totuşi constrângător, deoarece felul în care descriem poziţia originară exprimă ceea ce 

acceptăm de fapt – sau ceea ce un raţionament filosofic ne va face să acceptăm că este 

raţional. (Observaţie: aici intervine un concept esenţial al concepţiei lui Rawls – cel de 

echilibru reflectiv. Noi avem anumite concepţii intuitive despre ce este dreptatea – şi care, 

bine cumpănite, ne conduc la o anumită înţelegere a poziţiei originare. De asemenea, avem 

principiile dreptăţii. Ce se întâmplă dacă aceste convingeri bine cumpănite ale noastre cu 

privire la ceea ce este drept în societate şi principiile dreptăţii se contrazic sau cel puţin nu 

se suprapun? Atunci intervine o negociere între principii şi convingerile noastre: 

modificăm ceva fie în principiile noastre, fie în convingerile noastre, pentru a ajunge la un 

echilibru lipsit de contradicţie.) 

În sfârşit, a patra dimensiune a poziţiei originare este cea a meniului. Care sunt 

alternativele între care vor alege părţile aflate în poziţia originară? Am văzut că în meniu 

erau cel puţin concepţia utilitaristă şi cele două principii rawlsiene. Argumentul 

fundamental al lui Rawls este că în cadrul formal construit părţile, comportându-se 

raţional, vor alege cele două principii.  

Aceasta este, foarte schematic vorbind, structura contractualismului rawlsian. Vom 

reveni asupra lui în capitolul dedicat valorii dreptăţii. 

 

2.2.4. Abordarea evoluţionistă a contractului social 

 

Am văzut că atunci când oamenii fac o convenţie, nu este nimic special în forma 

exactă a acesteia pe care ei au adoptat-o. Nu este nimic special în faptul că în Marea 

Britanie s-a convenit să se circule pe drumurile publice pe partea stângă; şi nu e nimic 

special că în România se circulă pe dreapta. Se putea adopta, în fiecare din aceste ţări, 
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oricare din aceste convenţii. Convenţia, ştim, este un echilibru în comportamentul 

persoanelor care interacţionează. La fel, într-o familie soţii ajung la multe convenţii; dar 

întrebarea este cum au ajuns ei exact la acea convenţie, deci la acel echilibru în 

comportament, când evident şi alte echilibre erau disponibile. Cum ajung persoanele care 

sunt în situaţia de a colabora între ele să identifice un anumit echilibru şi să accepte că el 

reprezintă norma pe care ei trebuie să o urmeze? Şi, în al doilea rând, ce face ca un 

echilibru la care se ajunge să fie considerat „drept”? 

 Acestea sunt întrebările pe care le ridică ceea ce se numeşte abordarea 

evoluţionistă a contractului social. Anume, admiţând că s-a ajuns la un acord social, care 

este justificarea acestuia? Observăm că, spre deosebire de tipul rawlsian de abordare, care 

e cel al unui contractualism ipotetic, acum supoziţia fundamentală este diferită: anume, ca 

şi Socrate în Criton, se admite că un contract este justificat prin aceea că el este implicit 

acceptat. Şi atunci e nevoie să se răspundă la întrebarea: în ce mod s-a realizat această 

acceptare? În mod obişnuit, ştim iarăşi, filosofii au formulat fie un răspuns deontologic – 

există motive intrinseci contractului care îl fac să fie acceptat (de pildă, este transmis 

oamenilor de Dumnezeu; sau conţinutul său poate fi justificat prin apel la principiile 

fundamentale care călăuzesc raţiunea umană) – fie, dimpotrivă, un răspuns consecinţionist 

– contractul se justifică prin consecinţele benefice asupra membrilor societăţii pe care le 

antrenează. J. Rawls a încercat să producă o explicaţie mai precisă în acest sens. După el, 

strategia consecinţionistă (în particular, cea utilitaristă) nu e satisfăcătoare. De aceea, a 

încercat să facă apel la alte unelte, cum ar fi cele ale teoriei matematicii a jocurilor (de 

unde a preluat conceptul de comportament maximin). Dar nici această strategie nu înlătură 

dificultăţile: căci nu poate explica de ce se aleg, dintre multiplele convenţii posibile, exact 

unele anume; şi, în al doilea rând, uneori argumentul raţional este să se adopte echilibre 

proaste. (La acest tip de rezultat ne conduc situaţiile de tipul celebrei „dileme a 

prizonierului”.)  

Abordarea evoluţionistă nu este satisfăcută de aceste explicaţii. Ea încearcă să 

găsescă originea convenţiilor pe care se întâmplă să le avem în procesul dinamic al înseşi 

evoluţiei interacţiunilor umane. În acest scop, abordarea evoluţionistă foloseşte modele ale 

evoluţiei biologice şi culturale. (Modelele evoluţioniste biologice îşi au originea în celebra 

carte Originea speciilor a lui Ch. Darwin. Abordările evoluţioniste ale contractului social 

încearcă aşadar să introducă în filosofia morală – şi în cea politică – acelaşi tip de 

explicaţie ca şi, de exemplu, în biologie. În acest sens, ele încearcă să naturalizeze 
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explicaţiile date acordurilor, normelor sociale – altfel zis, să dea şi acestora acelaşi tip de 

explicaţii pe care oamenii de ştiinţă le dau altor fenomene sociale – şi să elimine 

explicaţiile de tip tradiţional, deontologice sau consecinţioniste.) Conformitatea cu 

anumite reguli sociale este explicată prin aceea că persoanele umane au anumite trăsături 

genetice şi culturale care, ca rezultat al unui proces de selecţie, au o frecvenţă ridicată în 

societate.  

Acest tip de abordare a contractului implică trei mecanisme: 1) un mecanism care 

să genereze o diversitate de astfel de trăsături ale comportamentelor persoanelor din 

societate; 2) un mecanism care să permită replicarea şi moştenirea acestor tipuri de 

comportamente; şi, în sfîrşit, 3) un mecanism care să permită alegerea între aceste 

trăsături, anume care să conducă la propagarea unor trăsături de comportament în cadrul 

unei societăţi şi să inhibe replicarea altora (pe baza consecinţelor sau „beneficiilor” pe care 

le aduc aceste comportamente).  

 Să luăm un exemplu în acest sens. (Exemplul e dat de B. Skyrms, în primul capitol 

al cărţii sale Evoluţia contractului social.) Cu toţii ştim că într-o societate proporţia 

naşterilor de băieţi şi de fete este aproximativ este 1/1, cu puţin mai mulţi băieţi. Cum se 

explică acest lucru? Fiindcă evident nu e nici o corelaţie cauzală între faptul că o anumită 

femeie a rămas însărcinată şi acela că oricare altă femeie a rămas însărcinată. Încercând să 

răspundă acestei întrebări, J. Arbuthnot – într-o notă publicată în 1710 – considera că 

balanţa dintre cele două numere (de băieşi şi de fete născute) era un semn al providenţei 

divine: doar astfel Dumnezeu asigura că speciile nu vor pieri, iar fiecare bărbat va avea o 

femeie, de vârstă aproximativ egală. Pe de altă parte, iarăşi din motive proprii lui 

Dumnezeu, în timpul vieţii există un exces de decese ale bărbaţilor. Dar Dumnezeu preferă 

ca familia omenească să fie una monogamă; de aceea, argumenta mai departe Arbuthnot, 

în planul divin trebuie să îşi facă loc un număr mai mare de naşteri de băieţi decât de fete.  

 Sigur, astfel de explicaţii teologice pot fi astăzi cu greu acceptate. (În plus, se ştie 

astăzi că faptele îl contrazic pe Arbuthnot: se ştie că în general în clasa mamiferelor 

proporţia este de ½; nu monogamia este regula.) Dar există alte explicaţii mai bune? Cele 

evoluţioniste par să ofere răspunsuri mai atrăgătoare. Să presupunem că în cadrul 

populaţiei ar exista un exces de femei. Atunci în medie un bărbat va avea mai mulţi copii 

decât o femeie şi mai multe dintre genele sale se vor regăsi în populaţie în generaţia 

următoare.. Dar atunci un bărbat care are tendinţa de a produce mai mulţi copii de sex 

masculin în medie va avea un număr mai mare de copii decât media populaţiei – şi desigur 
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că o asemenea tendinţă se va răspândi în populaţie în generaţiile următoare. (Iar ceva 

analog s-ar întâmpla dacă în populaţie ar exista un exces de bărbaţi.) Ca urmare, 

feedbackul evoluţionist va face ca în generaţiile următoare raportul dintre femei şi bărbaţi 

să se stabilizeze la o proporţie de 1/1.6

 Să vedem în cotinuare cum se poate explica în sens evoluţionist alegerea unui 

anumit acord social. Să presupunem că tu şi cu mine avem de împărţit o prăjitură. Dacă 

ajungem la un acord între noi cu privire la felul în care să o împărţim, acest acord al nostru 

se aplică. (Dacă de exemplu eu cer 50% şi tu 50%; sau eu 60% şi tu 40%; sau când mai 

rămâne ceva neîmpărţit, de pildă eu cer 40% şi tu tot 40%.) Dar dacă nu ajungem la un 

acord (de pildă, când totalul cererilor noastre depăşeşte 100%: bunăoară eu cer 50% şi tu 

ceri 60%), atunci niciunul dintre noi nu primeşte nimic. Ce se întâmplă? Intuitiv, noi 

spunem că dacă tu şi cu mine suntem egal situaţi, atunci drept ar fi să împărţim prăjitura 

egal între noi. De ce? Un răspuns ar fi acela că amândoi suntem persoane egale. Dar 

răspunsul e analog celui teologic descris mai devreme, şi nu pare să fie atrăgător.  

 Să căutăm de aceea un alt tip de răspuns. Să presupunem că o societate e alcătuită 

din persoane care întotdeauna urmează acelaşi tipar de comportament (aceeaşi strategie7). 

Aceste persoane se întâlnesc în mod repetat între ele (şi, să admitem, întâmplător). De 

fiecare dată au un singur obiectiv – anume să decidă cum împart câte o prăjitură. Să 

admitem că toţi membrii societăţii pretind în orice întâlnire 60% din prăjitură. Atunci, de 

fiecare dată, nimeni nu obţine nimic. Dar să admitem că în societate apare un mutant care 

cere 40%; atunci acea persoană obţine în fiecare întâlnire 40% din prăjitură – şi deci va 

avea câştiguri mai mari decât media populaţiei. Mutaţia se va răspândi şi în generaţiile 

următoare ea va ajunge să predomine. Dar acum să admitem că populaţia e alcătuită din 

persoane care cer toate câte 40% din prăjitură. Acum oricare mutant care cere 45% va 

obţine mai mult decât media populaţiei – şi va ajunge să predomine în societate.  

Concluzia este că există doar două echilibre: cel în care fiecare cere 100% din 

prăjitură - dar în care nimeni nu câştigă nimic – şi cel în care fiecare cere 50% din 

prăjitură. Primul echilibru nu este stabil: căci se vede uşor că fiecare mutant care cere mai 

puţin de 50% va câştiga mai mult decât media (când se va întâlni cu alt mutant câştigă 

ceva!). Dar al doilea echilibru este stabil: căci orice mutant va obţine în acea societate mai 

                                                 
6 De ce totuşi în societate există puţin mai multe femei  decât bărbaţi? Rog cititorul să încerce să 
dea un răspuns în paradigma evoluţionistă. 
7 Dacă ne amintim aici experimentele (turnirurile) lui Axelrod, înţelegerea argumentului care 
urmează va fi mult mai clară.  
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puţin decât media, şi deci „genele” sale comportamentale nu vor avea tendinţa să se 

răspândească. Când cineva cere într-o întâlnire jumătate din prăjituă, o obţine; dar dacă 

cere mai mult, nu va obţine nimic; iar dacă cere mai puţin, va obţine mai puţin decât 

media. Ca urmare, faptul că oamenii ajung să accepte să împartă prăjitura în mod egal, şi 

deci „drept”, nu este rezultatul unor supoziţii filosofice – nici măcar al presupunerii, de tip 

rawlsian, că ei se aşează în spatele unui văl de ignoranţă şi judecă de acolo în mod 

imparţial. Împărţirea jumătate/jumătate a prăjiturii este dreaptă fiindcă ea este un echilibru 

la care ne conduce evoluţia interacţiunilor între oameni. Ea este echitabilă doar în sensul 

în care e un echilibru stabil, la care oamenii ajung în contextul unei evoluţii culturale. 

Problema, argumentează Skyrms, e totuşi mai complicată: căci nu e necesar ca 

echilibrul să se realizeze prin faptul că toţi membrii societăţii se comportă în conformitate 

cu aceeaşi strategie. De exemplu, să presupunem că jumătate din populaţie solicită 1/3 din 

prăjitură, iar jumătatea cealaltă solicită 2/3 din prăjitură. Primii sunt persoane 

nepretenţioase, ceilalţi sunt lacomi. Orice lacom are o şansă egală să întâlnească un lacom 

sau un nepretenţios. Dacă întâlneşte un lacom, nu obţine nimic, dacă întâlneşte un 

nepretenţios, atunci primeşte 2/3 din prăjitură. În medie deci va obţine 1/3 din prăjitură. La 

rândul său, orice persoană nepretenţioasă are o şansă egală să întâlnească un lacom sau un 

nepretenţios. Dacă întâlneşte un lacom, obţine 1/3 din prăjitură, dacă întâlneşte un 

nepretenţios, atunci primeşte 1/3 din prăjitură. În medie deci va obţine 1/3 din prăjitură. 

Această situaţie este de asemenea un echilibru stabil. Căci dacă apare un superlacom, el nu 

va obţine nimic dacă întâlneşte un lacom, şi la fel dacă întâlneşte o persoană 

nepretenţioasă. Deci superlacomul nu are tendinţa să se replice şi să se răspândească în 

societate. (Şi la fel va fi cu un şi-mai-nepretenţios.) Dacă cineva cere mai mult decât un 

nepretenţios, dar mai puţin decât un lacom – de exemplu, cere 50% - atunci nu va obţine 

nimic dacă se întâlneşte cu un lacom, şi va obţine 50% dacă se întâlneşte cu un 

nepretenţios. Dar atunci câştigul său mediu va fi 25%, deci mai puţin decât al unui 

nepretenţios – şi deci comportamentul său („gena” sa) nu va avea tendinţa să se 

răspândească în societate.  

Dar atunci ar însemna că ceea ce este drept poate fi şi o astfel de împărţire a 

prăjiturii. Ce observăm însă, argumentează Skyrms, e că o asemenea situaţie nu se 

întâlneşte în societăţile omeneşti. De ce? Fiindcă în general în acestea una din 

presupoziţiile făcute în raţionamentul de mai sus nu este valabilă: anume, s-a presupus că 

fiecare persoană se întâlneşte aleator cu oricare alta. Însă în societăţile omeneşti aşa ceva 
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nu se întâmplă: oamenii au o mare probabilitate să se întâlnească mai des cu anumiţi 

membri ai societăţii; de exemplu, e o mare probabilitate ca ei să se întâlnească mai mult cu 

cei asemănători lor. Atunci, să vedem ce se întâmplă dacă acceptăm această supoziţie. 

Într-o societate în care o jumătate dintre oameni sunt nepretenţioşi, o treime sunt lacomi, 

iar o şesime sunt echitabili (adică cer 50% din prăjitură), dacă întâlnirile sunt 

întâmplătoare, am văzut că tendinţa este ca cei echitabili să dispară în timp. Însă dacă 

creşte probabilitatea ca întâlnirile să aibă loc între cei de acelaşi tip, atunci, arată Skyrms, 

tendinţa va fi ca cei echitabili să devină tot mai numeroşi, iar nepretenţioşii şi lacomii să 

fie tot mai puţini în societate.  

Se ajunge astfel la un echilibru stabil. El este în acelaşi timp unul pe care îl numim 

echitabil. Şi, în plus, acest echilibru este eficient. Căci am văzut că dacă în societate 

jumătate dintre oameni sunt nepretenţioşi, iar jumătate lacomi, rezultatul va fi că în medie 

fiecare va obţine o treime din prăjitură. Dar într-o societate cu doar persoane echitabile, 

fiecare va obţine în medie mai mult, anume o jumătate de prăjitură. Echilibrul echitabil e 

deci şi eficient pentru societate.  

Teoria evoluţionistă a contractului social a fost dezvoltată de K. Binmore (lucrările 

sale Teoria jocurilor şi contractul social (în două volume) şi Dreptate naturală au apărut 

după 1990). Ca şi Skyrms, el accentuează asupra rolului proceselor evoluţioniste în 

apariţia normelor sociale, dar şi în menţinerea şi schimbarea acestora. La modul general, o 

normă socială este o regularitate în comportamentul membrilor societăţii, care are de 

asemenea următoarele proprietăţi: 1) ea este cunoaştere comună între membrii societăţii; şi 

2) membrii societăţii se aşteaptă, în fapt dar şi normativ, ca ea să fie urmată de membrii 

societăţii. (Cea de-a doua proprietate implică faptul că norma socială priveşte nu numai 

ceea ce se întâmplă, dar şi ceea ce ar trebui să se întâmple în societate.) Contractul social 

al unei societăţi este setul de norme care ghidează comportamentul membrilor acesteia. El 

e, de aceea, un echilibru al unui joc foarte complex, care include toate interacţiunile din 

societe  – şi nu doar interacţiuni simple precum cele discutate în exemplul lui Skyrms – pe 

care Binmore îl numeşte jocul vieţii. Orice joc al vieţii are mai multe echilibre. Contractul 

social este acel acord dintre membrii societăţii pentru a se coordona într-un anumit 

echilibru. După Binmore, acceptarea contractului este una implicită, nu ipotetică; şi, de 

asemenea, se face spontan, nu prin intervenţia unui arbitru exterior (precum statul 

hobbesian). Cum reuşesc oamenii să facă acest lucru? Binmore nu este atras de răspunsul 

de tip kantian (şi, se asemenea, rawlsian): acela că putem descoperi principiile contractului 
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social meditând asupra capacităţilor umane. Mecanismul este altul. Oamenii au capacitatea 

de a empatiza, de a se pune unul în locul celuilalt. În acest fel ei reuşesc să întrevadă ce 

strategii vor alege ceilalţi şi, eventual, la ce echilibru se va ajunge. După Binmore, empatia 

este „răspunsul naturii” la problema universală umană a selectării unui anumit echilibru. 

Prin intermediul empatiei, alegerea va fi nu a unui contract social oarecare, ci a unuia 

drept. În acest loc, Binmore accentuează că ideea de poziţie originară a lui Rawls exprimă 

o caracteristică esenţială a alegerii unei norme sociale. Anume, ea reprezintă într-o formă 

stilizată ideea generală morală exprimată prin cunoscuta regulă de aur: ce ţie nu-ţi place, 

altuia nu-i face. Căci prin caracteristica de bază a poziţiei originare – vălul de ignoranţă – 

se face apel la preferinţele empatice: necunoscându-şi poziţia în societate, părţile se pot 

pune în locul oricărei alte persoane.  

 În culturile umane au evoluat anumite mecanisme care, în situaţii de coperare, 

permit oamenilor să selecteze anumite echilibre, sunt acceptate în cadrul societăţilor ca 

fiind echitabile. Aceste mecanisme evoluţioniste seamănă, am văzut, cu instrumentul 

rawlsian al poziţiei originare. (Exemplul clasic e cel al împărţirii unei prăjituri: noi 

acceptăm că este echitabil ca cel care împarte prăjitura să fie cel care alege ultimul.) 

 

 

2.2.5. Contractualism şi individualism  

 
 Strategia de argumentare contractualistă este probabil unul dintre cele mai 

importante contexte în care se manifestă o opţiune filosofică fundamentală: aceea dintre a 

admite că individul este „piatra de temelie” a vieţii sociale, sau, dimpotrivă, a respinge ca 

neacceptabilă o astfel de susţinere. Nu este greu să notăm că teoreticienii contractualişti 

sunt adepţi ai recunoaşterii unui rol întemeietor al persoanei individuale pentru viaţa 

socială.  

  Formulările din aliniatul anterior sunt în mod intenţionat vagi. Fiindcă precizarea 

ideii că individul este „piatra de temelie” a vieţii sociale se poate face în mai multe moduri 

şi presupune unele concepte şi distincţii pe care încă nu le-am introdus. Planul expunerii 

din acest paragraf este următorul. Mai întâi, voi indica mai multe contexte importante în 

care chestiunea rolului fundamental al persoanei individuale iese în prim-plan. După 

aceea, voi distinge între două tipuri de abordări ale societăţii: cea individualistă şi cea 

colectivist-holistă şi voi introduce trei moduri de a înţelege individualismul: ontologic, 
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teoretic şi metodologic (cărora le corespund trei moduri de a înţelege colectivismul). În 

sfârşit, voi menţiona câteva critici relevante ale individualismului metodologic.  

 

Actorii individuali şi ştiinţele sociale. Teza contractualistă, că relaţiile şi 

structurile sociale depind de acordurile sau înţelegerile dintre persoane individuale este 

numai unul dintre contextele în care necesitatea de a identifica rolul indivizilor s-a dovedit 

relevant pentru înţelegerea naturii cercetării fenomenelor sociale, a obiectivelor acesteia, 

precum şi a consecinţelor ideologice ale opţiunilor noastre conceptual-metodologice.  

O primă chestiune a fost cea a înţelegerii interpretative a ştiinţelor sociale: spre 

deosebire de ştiinţele naturii, în care obiectivul cercetării este explicaţia fenomenelor, în 

ştiinţele sociale – s-a susţinut – a cunoaşte înseamnă a „înţelege” acţiunea umană, 

motivele subiective pentru care oamenii se comportă într-un anumit fel. J. Schumpeter 

formulează limpede acest contrast: 

De la început e folositor să accentuăm caracterul individualist al metodelor teoriei 

[economice] pure. Aproape fiecare autor modern începe cu dorinţele şi satisfacerea 

lor, şi – mai mult sau mai puţin exclusiv – ia utilitatea ca bază a anlizei sale. Fără 

să exprim vreo opinie despre acest modus operandi, vreau totuşi să accentuez că el, 

în măsura în care e folosit, conduce obligatoriu la considerarea indivizilor ca 

unităţi sau agenţi independenţi. Căci numai indivizii pot simţi dorinţe. Sub anumite 

supoziţii cu privire la acele dorinţe şi la efectele satisfacerii asupra intensităţii lor 

obţinem curbe de utilitate, care, de aceea, au un sens clar numai în cazul 

indivizilor. Aceste curbe de utilitate, pe de o parte, şi cantităţile de bunuri 

procurabile corespunzătoare lor, pe de altă parte, determină utilităţile marginale 

pentru fiecare bun şi pentru fiecare individ. Aceste utilităţi marginale sunt baza şi 

principalele instrumente pentru cercetarea teoretică; dar până acum, ele nu par să 

se poată pune în legătură decât cu indivizii. ... 

[E] clar că acelaşi raţionament nu se poate aplica în mod direct societăţii ca întreg. 

Ca atare, societatea nu are creier sau nervi în sens fizic, nu poate simţi dorinţe şi, 

de aceea, nu are curbe de utilitate ca acelea ale indivizilor. Mai mult, stocul de 

mărfuri existente într-o ţară e la dispoziţia indivizilor, şi nu a societăţii; iar indivizii 

nu se întâlnesc pentru a descoperi care sunt dorinţele comunităţii. (J. Schumpeter, 

On the Concept of Social Value, The Quarterly Journal of Economics, 23, 2, 1909, 

pp. 214 – 215) 
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 În al doilea rând, problema rolului persoanei individuale a apărut în discuţiile cu 

privire la metodologia ştiinţelor sociale în contextul a ceea ce K. Popper numea 

„istoricism”: anume accentul în cadrul acestora pe caracterul lor istoric şi pe obiectivul de 

a face predicţii istorice. După Popper, această metodologie istoricistă este responsabilă de 

înapoierea ştiinţelor sociale. De pildă, ea conduce la confuzia dintre o predicţie ştiinţifică, 

punctuală, a fenomenelor (aşa cum e cunoscută aceasta în ştiinţele naturii, în fizică sau în 

astronomie bunăoară) şi profeţia istorică de mare anvergură, care vrea să anticipeze 

principalele tendinţe ale dezvoltării viitoare a societăţii:   

[D]e ce să-l atacăm pe Marx? În ciuda meritelor sale, Marx a fost, după credinţa 

mea, un fals profet. El a fost un profet al cursului istoriei, iar profeţiile sale nu s-au 

adeverit. Dar acuzaţia mea principală nu e aceasta. Mult mai important este că a 

indus în eroare o mulţime de oameni inteligenţi, făcându-i să creadă că profeţia 

istorică este modul ştiinţific de abordare a problemelor sociale. Marx e răspunzător 

pentru influenţa devastatoare a metodei istoriciste de gândire. (K. Popper, 

Societatea deschisă şi duşmanii ei. II. Epoca marilor profeţii: Hegel şi Marx, 

Humanitas, Bucureşti, 1993, pp. 93 – 94) 

 În al treilea rând, centrarea asupra actorilor individuali ne ponderează tendinţa de a 

crede că prin cunoaştere putem controla şi planifica societatea. Hayek este un autor care, 

în anii '40, a formulat argumente puternice în acest sens. Într-o epocă în care raţiunea era 

proslăvită pentru realizările ei, Hayek atrage atenţia că aceasta poate fi supraestimată. Căci 

„sarcina raţiunii umane să îşi înţeleagă în mod raţional propriile limite nu este dintre cele 

mai puţin importante”8. Trăim într-o epocă în care mulţi, în dorinţa de a se elibera de 

credinţele religioase, de tradiţii şi de superstiţii, au ajuns să considere că nu trebuie să ne 

plecăm în faţa nici unei forţe, că nu trebuie să ne supunem nici unor principii pe care nu le 

putem înţelege. Acest punct de vedere raţionalist, argumentază Hayek, nu poate fi însă 

susţinut dacă ne centrăm asupra actorilor individuali. Mintea umană este limitată, nu 

putem cunoaşte dincolo de condiţionările şi determinările prezentului şi contextului în care 

trăim. De aceea atitudinea rezonabilă pe care o putem avea este una modestă: aceea de a 

vedea în dezvoltarea civilizaţiei rezultatul eforturilor combinate ale indivizilor; iar 

înţelegerea la care putem spera e de a crea condiţii favorabile pentru ca indivizii din 

societate să contribuie în continuare la creşterea în continuare a civilizaţiei. Dar, subliniază 

Hayek, nu suntem deloc îndreptăţiţi să adoptăm o atitudine raţionalistă trufaşă: să nu 

                                                 
8 Fr. Hayek, Scientism and the Study of Society. Part II, Economica, 11, 41, 1944, p. 33 
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înţelegem limitele puterilor raţiunii noastre, să dispreţuim toate instituţiile care nu au fost 

construite în mod conştient şi să considerăm că un actor colectiv, posesor al unei 

superminţi, e capabil să direcţioneze conştient forţele societăţii, să planificăm întreaga 

societate. (În celebra sa carte Drumul către servitute Hayek porneşte tocmai de la aceste 

argumente pentru a critica planificarea socialistă.) 

 

Tipuri de individualism. Argumentele de tip contractualist exprimă în mod direct 

şi explicit ideea că persoana individuală este „fundamentul” analizei, iar societatea, 

relaţiile sociale, instituţiile sociale sunt „derivate”. O abordare care acceptă astfel de 

argumente este numită individualistă; o abordare (desigur, non-contractualistă) care, 

dimpotrivă, susţine că fundamentale sunt faptele sociale, structurile sociale supra-

individuale este numită colectivistă sau holistă.  

Fraza lui J. Bentham: „comunitatea este un corp fictiv, compus din persoane 

individuale” a exprimat sintetic acum mai bine de două secole punctul de vedere 

individualist liberal. Dar, în decursul secolului al XIX-ela, mulţi gânditori politici – în 

principal socialişti şi conservatori – au pus sub semnul întrebării această viziune 

individualistă asupra societăţii. Urmându-l pe J.J. Rousseau, ei au insistat că membrii unei 

societăţi împărtăşesc o cultură, o viaţă şi o voinţă comună. Societatea nu e doar o sumă sau 

o agregare de indivizi,ci un sistem de viaţă organizată. Colectiviştii au denunţat 

individualismul ca „liberal” sau ca „burghez”.  

  

Abordările individualiste pornesc de la afirmaţii care sunt uşor acceptabile, banale 

chiar: anume, că orice societate este alcătuită din oameni; că fiecare din aceştia acţionează 

mai mult sau mai puţin conform cu dorinţele lor, cu modul în care ei înţeleg situaţia în 

care se găsesc; că fiecare om acţionează în contexte instituţionale, alcătuite din reguli, 

tradiţii, obiceiuri, ideologii etc. Ele sunt de trei mari tipuri9: 

 Individualismul ontologic. Conform acestuia, constituenţii de bază ai lumii sociale 

sunt indivizii: structurile sociale nu există în afara indivizilor umani, care sunt 

singurii „reali”; nu există acţiuni ale structurilor sociale în afara acţiunilor 

persoanelor individuale. Individualismul ontologic uneori este creditat şi cu teza că 

                                                 
9 Clasificarea pe care o voi prezenta mai jos se bazează pe Kincaid (Individualism and the Unity of 
Science, Rowman & Littlefield, 1997, pp. 13 - 14). 
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fenomenele sociale sunt construcţii ale minţii, abstracte, fictive – care deci „nu 

există în realitate”.  

 Individualismul teoretic (epistemologic). Pe scurt, acesta constă în teza că toate 

teoriile sociale pot fi reduse la teorii despre indivizii din societate. Conceptele care 

se referă la fenomene sociale sunt definibile în termeni de concepte care se referă 

doar la indivizi şi la acţiunile lor; legile formulate despre societate sau despre alte 

entităţi colective pot, de asemenea, să fie înlocuite, fără a pierde din înţelesul lor, 

cu legi care vorbesc numai despre indivizi şi despre acţiunile lor. J. St. Mill este 

exemplar în acest sens. După el, legile fenomenelor ce se petrec în societate nu 

sunt şi nu pot fi decât legile acţiunilor şi pasiunilor fiinţelor omeneşti.  

 Individualismul metodologic. Potrivit acestuia, toate fenomenele sociale – structura 

lor şi schimbarea lor – sunt în principiu explicabile în modalităţi care fac apel 

numai la indivizi: la proprietăţile lor, la scopurile lor, la credinţele şi la acţiunile 

lor. Individualismul metodologic este aşadar o regulă privind acceptabilitateea 

teoriilor şi a explicaţiilor pe care le putem construi cu ajutorul lor: o explicaţie 

teoretică a fenomenelor sociale este satisfăcătoare numai dacă este formulată 

exclusiv în termeni care se referă la fapte despre indivizii umani.  

 

Trei tipuri de colectivism (holism). Colectivismul (sau holismul) este tipul de 

abordare pe care individualiştii îl resping. La fel ca ţi în cazul individualismului, putem 

defini trei tipuri de colectivism sau holism. 

1) Colectivismul ontologic consideră că sistemele sociale reprezintă „întreguri” 

care sunt „anterioare” indivizilor care le compun: ele au o existenţă de sine stătătoare, iar 

indivizii umani sunt prin natura lor indivizi sociali. „Cetatea este anterioară în mod natural 

familiei şi fiecăruia dintre noi, căci întregul trebuie să existe înaintea părţilor”, formula 

Aristotel acest punct de vedere; „deşi fiecare ins separat nu este autarhic, totuşi el este 

asemenea părţilor faţă de întreg; iar cel incapabil să existe într-o comunitate, sau care nu 

are nevoie să o facă din cauza autarhiei sale, nu este o parte a cetăţii, ci este o fiară sau un 

zeu” (Aristotel, Politica, 1253a). Colectivismul ontologic este cunoscut şi sub alte 

înfăţişări: el apare sub forma ideii lui Rousseau de voinţă generală, atunci când se vorbeşte 

de existenţa interesului naţional ori a celui public, sau de fapte sociale (Durkheim).  

2) Colectivismul teoretic admite că sistemele sociale sunt „întreguri” cel puţin în 

sensul că o parte a comportamentului acestora este guvernată de macro-legi, adică de legi 
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care nu exprimă regularităţi sau tendinţe care rezultă din acţiunilor indivizilor. 

Colectivismul teoretic admite că astfel de legi sunt sui generis şi că există actori supra-

individuali sau în orice caz ne-individuali; numai dacă le înţelegem comportamentul 

putem înţelege fenomenele sociale, schimbarea socială. Următorul pasaj din celebra 

lucrare a lui E. Durkheim Regulile metodei sociologice este cât se poate de edificator ca 

abordare teoretică holistă sau colectivistă, şi poate fi pus direct faţă în faţă cu argumentele 

individualiştilor:  

[F]iindcă societatea nu este compusă decât din indivizi, îi pare simţului comun că 

viaţa socială n-ar putea avea alt substrat decât conştiinţa individuală; altminteri, ea 

pare a rămânea în vânt şi a pluti în gol. 

Cu toate acestea, ceea ce se judecă aşa de uşor neadmisibil când e vorba de fapte 

sociale este admis despre alte regnuri ale naturii. Totdeauna când elemente 

oarecare, îmbinându-se, desprind, prin faptul combinării lor, fenomene noi, trebuie 

să ne dăm seama bine că aceste fenomene sunt aşezate nu în elemente, ci în totul 

format de unirea lor. ... 

Să aplicăm principiul acesta la sociologie. Dacă, cum ni se acordă, această sinteză 

sui generis care alcătuieşte orice societate desprinde fenomene noi, deosebite de 

acelea care se petrec în conştiinţele solitare, trebuie să admitem că aceste fapte 

specifice stau în societatea însăşi care le produce, iar nu în părţile sale, adică în 

membrii săi. Ele sunt deci, în acelaşi înţeles, exterioare conştiinţelor individuale, 

privite ca atare, precum caracterele deosebitoare ale vieţii sunt exterioare 

substanţelor minerale care compun fiinţa vie. Nu le poţi absorbi în elemente fără 

contrazicere, deoarece, prin definiţie, ele presupun altceva decât ce cuprind aceste 

elemente. Astfel se găseşte îndreptăţită ... separaţia .. între psihologia propriu-zisă, 

sau ştiinţa individului mintal, şi sociologie. Faptele sociale nu se deosebesc numai 

în calitate de faptele psihice; ele au un alt substrat, nu evoluează în acelaşi mediu, 

nu atârnă de aceleaşi condiţii. Nu înseamnă că n-ar fi şi ele psihice întrucâtva, 

fiindcă toate constau în felul de a gândi sau a lucra. Stările conştiinţei colective 

însă sunt de o altă natură ca stările conştiinţei individuale; sunt reprezentări de un 

alt soi. Mentalitatea grupurilor nu este aceea a particularilor, ea are legile sale 

proprii. (E. Durkheim, Regulile metodei sociologice, Antet, Bucureşti, f.a., pp. 34 – 

35). 
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 3) Colectivismul metodologic susţine că în ordine explicativă există entităţi supra-

individuale care sunt anterioare indivizilor. Colectiviştii încearcă să construiască teorii în 

care sunt admise legi care se aplică acestor entităţi mai largi, iar acţiunile individuale sunt 

derivate din acestea. Una dintre cele mai cunoscute forme de explicaţie de tip colectivist 

este cea funcţională: potrivit funcţionaliştilor, a explica un fenomen înseamnă a-i indica 

funcţia pe care o are în cadrul unui sistem mai larg din care acesta face parte; funcţia unui 

fenomen este contribuţia pe care o are acesta la sistemul mai larg. De pildă, spunem: 

dansul ploii (la populaţia Hopi) menţine coeziunea socială; sau: protestantismul s-a întărit 

în zorii Europei moderne fiindcă a promovat dezvoltarea capitalismului. În fiecare din 

aceste enunţuri afirmăm că ceva are o funcţie: dansul ploii sau dezvoltarea 

protestantismului au consecinţe favorabile pentru anumite alte fenomene – pentru 

păstrarea coeziunii sociale în comunitate, respectiv pentru dezvoltarea capitalismului. 

 

 Critica individualismului. În încheiere voi formula pe scurt câteva dintre criticile 

la adresa individualismului metodologic. O primă critică este aceea că individualismul 

metodologic reprezintă o perspectivă improprie cercetării social-politice. Ideea că orice 

fenomene sociale pot fi explicate până la urmă prin apelul la indivizi şi la acţiunile lor este 

prea simplificatoare: pe scurt, supoziţiile individualismului metodologic nu sunt 

acceptabile; fiind prea simplificatoare ele sunt, mai precis, false. Orice critică de acest gen 

este însă greşită din punct de vedere epistemologic. Fiindcă ea se adresează ipotezelor 

simplificatoare care stau la baza construirii unor modele teoretice, iar nu modelelor ca 

atare. Or, dacă vrem să discutăm capacitatea unei ipoteze de a da seamă de „faptele reale”, 

ceea ce trebuie să facem este să abordăm modelele care sunt construite cu ajutorul 

acesteia: nu ipoteza per se, ci modelele pot fi confruntate cu realitatea. În al doilea rând, 

critica este greşită fiindcă de fapt nu are un obiect definit. Căci orice ipoteză teoretică este 

simplificatoare şi, deci, nu e posibil să o respingi exact pe acest motiv fără ca astfel să faci 

implauzibilă acceptarea oricărei alteia.  

 O a doua critică făcută individualismul metodologic este că acesta presupune că 

orice fenomen ori proces social este rezultatul acţiunii raţionale şi conştiente a indivizilor 

umani. Or, sună critica, această idee este implauzibilă. Sunt atât de multe fenomene 

sociale şi chiar economice care nu pot fi descrise ca rezultate ale acţiunilor conştiente, 

maximizatoare, ale oamenilor. Critica are duă părţi. Prima se adresează mai degrabă ideii 

de actor raţional. Dar nu este necesar ca individualismul metodologic să presupună că 
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indivizii sunt raţionali; de aceea, criticile la adresa actorului raţional nu vizează neapărat şi 

individualismul metodologic. Ca de-a doua parte a criticii constă în susţinerea că în 

măsura în care individualismul metodologic presupune că fenomenele sociale sunt 

rezultate ale acţiunii conştiente ale oamenilor, el nu e plauzibil. Problema este că 

individualismul metodologic nu se bazează pe această idee. Dimpotrivă, o preocupare 

constantă a individualiştilor a fost aceea de a explica ca neintenţionate fenomene pe care 

mulţi erau tentaţi să le considere ca scopuri conştient propuse de actorii individuali. Cum 

se cunoaşte, în teoria economică explicaţiile individualiste de tipul mâinii invizibile  arată 

că că omul promovează constant scopuri care nu sunt parte a intenţiilor sale şi ca urmare 

rezultatele sociale sunt în cea mai mare parte consecinţe neintenţionate ale acţiunii 

individuale. Pe de altă parte, aşa cum am văzut contractualiştii tind să susţină forme mai 

sofisticate de contract social; contractualismul ipotetic nu se bazează pe ideea că 

aranjamentele sociale sunt rezultate ale unor decizii conştiente ale oamenilor.  

Cea de-a treia critică a individualismului metodologic este că acesta e o formă de 

reducţionism: întrucât explică socialul prin acţiunile individuale, el reduce, „coboară” 

faptele sociale la chestiuni de psihologie (Durkheim), consideră că societatea nu este ceva 

de sine stătător, ci doar suma, agregarea indivizilor. Pentru mulţi critici, chiar cuvântul 

„reducţionism” are o conotaţie degradantă, peiorativă. Formulând obiecţia că este un 

reducţionism, criticii individualismului nu atacă numai înţelegerea acestuia ca 

individualism metodologic. Reducţionismul, par ei să considere, subminează de asemenea 

individualismul teoretic şi cel ontologic. În sens teoretic, individualismul este reducţionist 

fiindcă pretinde că orice teorii care fac apel la concepte despre entităţi supra- sau ne-

individuale pot fi reduse la teorii individualiste. În sens ontologic, individualismul este 

reducţionist fiindcă pretinde că proprietăţile sistemelor sau complexelor sociale pot fi 

înţelese ca „reductibile” la proprietăţile indivizilor şi ale acţiunilor lor.  

Să luăm numai una dintre componentele acestei critici: anume, susţinerea că 

individualismul este un reducţionism ontologic. Individualismul în sens ontologic susţine 

că doar indivizii şi acţiunile lor sunt „reale”. Oricare ar fi alte „entităţi sociale”, 

proprietăţile acestora pot fi reduse la proprietăţile entităţilor reale – indivizii. 

Contractualiştii formulează acest punct de vedere în felul următor: dacă spunem că o 

instituţie socială este dreaptă, în realitate noi avem în minte că membrii societăţii, puşi 

într-o situaţie potrivită de alegere, ar alege ca acea instituţie să existe. Sau, în alte contexte, 

descriind fenomene sociale, am putea face apel la entităţi precum „armata” ori 
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„parlamentul” ori „guvernul”; spunem de exemplu: armatele statelor din Tratatul de la 

Varşovia au invadat Cehoslovacia în 1968; sau: Parlamentul României a votat legea 

învăţământului în 1995 etc. Dar pare rezonabil să acceptăm că astfel de susţineri – dacă 

sunt adevărate – sunt astfel numai în virtutea unor fapte privind comportamentele, 

credinţele, intenţiile, sentimentele unor persoane individuale. Proprietăţile instituţiilor 

sociale derivă din cerinţele incluse în acordul social. Dacă există armate, parlamente, 

guverne, acestea sunt întreguri ale căror proprietăţi sunt „constituite” de proprietăţile 

indivizilor şi de relaţiile dintre aceştia. Proprietăţile lor sunt de fapt complexe de 

proprietăţi ale indivizilor.  

Critica holiştilor curge în felul următor. Ei consideră că teza este prea tare; ea dă 

deoparte prea brutal fapte ori entităţi pe care uneori avem bune motive să le acceptăm. Să 

ne gândim la următoarea analogie. Noi vedem că obiectele au culori. Ce culoare are un 

obiect depinde de proprietăţile luminii şi de proprietatea acestuia de a reflecta lumina cu o 

anumită lungime de undă; apoi, faptul că vedem o anumită culoare depinde şi de 

proprietăţile fiziologice ale organelor noastre de simţ, precum şi de structura experienţei 

noastre. Plecând de aici, se poate argumenta că „culoarea” unui obiect nu constă în nimic 

altceva decât aceste proprietăţi fizice şi fiziologice. Dar vederea culorii este un fenomen 

psihologic; şi nu pare uşor de acceptat că am putea pur şi simplu să eliminăm din limbajul 

nostru termenii privind culorile şi să-i înlocuim cu expresii în care e vorba doar despre 

lumină şi despre organele noastre de simţ. La fel, chiar dacă membrii societăţii aleg 

principiile dreptăţii, totuşi funcţionarea instituţiilor este independentă de acţiunea şi de 

voinţa fiecăruia dintre ei. Analog, armata, parlamentul sau guvernul au  proprietăţi care, 

deşi legate de cele ale indivizilor din societate, sunt totuşi ceva mai mult, sunt într-un fel 

„emergente” şi, de asemenea, sunt „ireductibile”.  

Există mai multe încercări de a răspunde acestei critici holiste. Una dintre cele mai 

promiţătoare face apel la conceptul de supervenienţă. Ideea este aceea de a susţine că 

proprietăţile sociale sunt superveniente – şi că socialul nu se reduce la individual, dar este 

într-un sens redundant.  

În general, să presupunem că avem o colecţie de proprietăţi de tip A (ale unor 

fapte, entitităţi, fenomene de felul A) şi o altă colecţie de proprietăţi de tip B (ale unor 

fapte, entităţi, fenomene de tip B). În exemplul nostru intenţionat, proprietăţile de tip A 

sunt sociale, cele de tip B sunt individuale.  
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Supervenienţa: O proprietate de tip A supervine pe o colecţie de proprietăţi de tip B 

dacă şi numai dacă:  

1) dacă două obiecte sunt identice în ceea ce priveşte proprietăţile de tip B, atunci nu 

diferă în raport cu proprietatea de tip A (sau o au ambele, sau nu o are niciunul); 

2) un obiect nu se poate schimba în ce priveşte proprietatea de tip A (o satisface mai 

mult sau mai puţin, ajunge să o aibă ori o pierde) fără să i se modifice într-un 

anumit fel proprietăţile de tip B.  

În cazul nostru, socialul supervine pe individual în sensul următor: să presupunem 

că două grupuri de oameni sunt identice în ceea ce priveşte proprietăţile indivizilor care le 

compun şi relaţiile dintre ei. Atunci ele vor fi caracterizate de aceleaşi proprietăţi sociale. 

Sau, altfel formulat: dacă cele două grupuri pot fi caracterizate prin proprietăţi sociale 

diferite, atunci înseamnă că ele diferă şi în ceea ce priveşte proprietăţile indivizilor care le 

compun sau relaţiile dintre aceştia10; în cazul contractualismului, aceasta înseamnă că 

membrii societăţii au ajuns la acorduri sociale diferite (şi, cum am văzut în secţiunea 

anterioară, evoluţia interacţiunilor sociale poate conduce la echilibre diferite). 

 

Notă bibliografică. În cea mai mare parte, prezentarea din 2.2.2 se inspiră 

din K. Binmore, Natural Justice; tabelul cu care am lucrat se găseşte acolo. 

Exemplul intutiv pentru soluţia lui Nash e chiar în lucrarea acestuia, The 

Bargaining Problem, Econometrica 18, 2(1950), pp. 155 – 162. Soluţia Kalai-

Smorodinsky-Gauthier e prezentată în Kalai, E., Smorodinsky, M., Other Solutions 

to Nash's Bargaining Problem, Econometrica 46 (1975), pp. 29-56.şi discutată pe 

larg în D. Gauthier, Morals by Agreement, Clarendon Press, Oxford, 1986,  precum 

şi în Vallentyne, P. (ed.), Contractarianism and Rational Choice, Cambridge 

University Press, Cambridge, 1991. Citatul din Criton este după Platon, Opere, I, 

Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1974, pp. 6l-76. Dintre numeroasele formulări care 

                                                 
10 Plecând de aici, unii autori au propus o reformulare a individualismului care să fie compatibil cu 
această înţelegere în sens subvenient a societăţii. Formularea este slabă, în sensul că face susţineri 
mai uşor acceptabile cu privire la rolul indivizilor în viaţa socială.: 

Principiul exhaustivităţii. Indivizii epuizează lumea socială: fiecare entitate din domeniul 
social este sau un individ sau o sumă de astfel de indivizi. 
Principiul determinării. Indivizii determină lumea socială: din faptul că au fost 
determinate toate faptele relevante despre indivizi decurge că sunt determinate toate 
faptele relevante despre faptele, entităţile, fenomenele sociale. (H. Kincaid: Individualism 
and the Unity of Science, 1997) 
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se găsesc în scrierile lui Rawls ale celor două principii am ales-o pe cea dată în 

Collected Papers, p. 258. 

Lucrările lui J. Rawls pe care le-am folosit sunt: A Theory of Justice, 

Oxford University Press, Oxford, 1971; Collected Papers, Harvard University 

Press, Cambridge, Mass, 1999; Political Liberalism, Columbia University Press, 

New York, 1993; Justice as Fairness. A Restatement, Harvard University Press, 

Cambridge, Mass., 2001. 

Am făcut de asemenea apel la lucrările următoare: Wolff, R., In Defence of 

Anarchism, Harper and Row, New York, 1970; Binmore, K., Natural justice, 

Oxford University Press, New York, 2005; Binmore, K., Game theory and the 

social contract I: Playing fair, MIT, Cambridge, 1994; Binmore, K., Game theory 

and the social contract II: Just playing, MIT, Cambridge, 1998; Skyrms, B., 

Evolution of the social contract, Cambridge University Press, Cambridge, 1996; 

Harsanyi, J., Rational Behavior and Bargaining Equilibrium in Games and Social 

Situations, Cambridge University Press, Cambridge, 1977. 

Paragraful 2.2.5 reia în rezumat capitolul 2 din cartea mea Fundamentele 

politicii. I, Editura Polirom, Bucureşti, 2006. 
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