
 

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE STUDII POLITICE ŞI ADMINISTRATIVE 

FACULTATEA DE ŞTIINŢE POLITICE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FILOSOFIE POLITICĂ 

Prof.univ.dr. Adrian Miroiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 

2002 

 

 

 

 

Cuprins 

 

 

INTRODUCERE: Ce este filosofia politică? 

Tema 1: DREPTATEA 

Tema 2: LIBERTATEA1 

Tema 3: EGALITATEA  

Tema 4: DECIZIA DE GRUP 

 

                                                 
1 La elaborarea temelor 2 şi 3 a colaborat drd. Daniela Cutaş. 

2 



 

 

 

INTRODUCERE: CE ESTE FILOSOFIA POLITICĂ? 

 

  

 Definirea unei discipline teoretice cu o veche tradiţie, aşa cum este filosofia politică, 

este în acelaşi timp o sarcină uşoară, dar şi una extrem de grea, dacă nu chiar imposibilă. 

Sarcina este uşoară în măsura în care vom fi mulţumiţi să ni se indice cazuri exemplare de 

oameni şi de opere care au avut preocupări de filosofie politică sau care exprimă realizări 

recunoscute în domeniu. Dacă ne gândim la oameni ca Platon, Aristotel, Hobbes, Locke, 

Kant, J.St. Mill, Marx, dintre clasicii disciplinei, sau la opere ale lor, precum Republica, 

Politica, Leviatanul, Al doilea tratat asupra guvernământului, Spre pacea eternă, Despre 

libertate, Optsprezece Brumar al lui Napoleon Bonaparte, atunci avem deja o idee cu privire 

la genul de preocupări teoretice pe care le considerăm ca fiind de filosofie politică. Pe de altă 

parte însă, dacă vrem să fim puşi în faţa unei definiţii în sensul ei clasic – a unei expresii de 

genul: filosofia politică este …  – atunci speranţele noastre de a ne lămuri rapid şi corect vor 

fi puse la încercare. Fiindcă filosofi ca cei menţionaţi au avut abordări extrem de diferite, iar 

poziţiile lor, exprimate în lucrări precum cele menţionate, sunt atât  de diferite încât este de-a 

dreptul hazardat să se spună ce au în comun abordările lor sau poziţiile susţinute. 

 Dificultatea noastră poate proveni din mai multe locuri. Noi încercăm să spunem ce 

este filosofia politică. Aceasta poate însemna, mai întâi, să încercăm să spunem ce face ca o 

preocupare intelectuală să vizeze politicul. Aşadar, ce este politicul, ca sferă a societăţii, este 

prima problemă care se pune dacă vrem să definim filosofia politică. Dar ea nu este singura. 

Căci să presupunem că ştim ce este sfera politică a societăţii. Va decurge de aici că ştim în ce 

constă o abordare filosofică a ei? Nu neapărat. Aceasta, pentru că viaţa politică a societăţii 
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este obiectul de studiu al multor discipline: ştiinţa politică, în primul rând, apoi sociologia, 

psihologia, antropologia, istoria, economia etc. Fiecare dintre aceste discipline se apleacă 

asupra fenomenelor şi proceselor politice cu instrumente proprii. Mai mult, în fiecare dintre 

aceste discipline există abordări distincte. Atunci, care este direcţia dinspre care vine 

filosofia? S-ar putea crede că e posibil să procedăm în felul următor: să  vedem ce este în 

general filosofia şi apoi să aplicăm ceea ce am aflat în cercetarea politicii. Strategia este însă 

greşită. Un personaj al lui Dickens, care voia să ştie ce e metafizica chineză, sperase că, dacă 

va căuta în dicţionar la intrarea despre China şi, separat, la cea despre metafizică, iar apoi va 

pune totul împreună, va găsi şi răspunsul dorit. Ceea ce de bună seamă că nu i-a reuşit. Cam 

aşa se întâmplă şi aici: trebuie să ştim ce e filosofia politică, nu ce e filosofia în general pentru 

a înainta spre scopul propus.  
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Definiţii ale politicului 

1. Politicul ca distribuţie sau alocare a valorilor sociale: Politica priveşte “cine ce obţine, 
când şi cum” (P. Lasswell, Politics: Who Gets What, When, How?, P. Smith, New 
York, 1950)  

2. Politicul ca putere: 
“Politica” poate fi cel mai bine caracterizată drept utilizarea sub constrângeri a 
puterii sociale. De aici, studiul politicii – fie el realizat de cercetători sau de 
politicieni – poate fi caracterizat la rândul lui ca  studiul naturii şi surselor acelor 
constrângeri şi al tehnicilor de utilizare a puterii sociale în cadrul acelor 
constrângeri.  
Definind politica în termeni de putere, îi urmăm pe mulţi dinaintea noastră … 
Analiza noastră se depărtează de tradiţie prin aceea că defineşte politica în 
termeni de  folosire sub constrângeri a puterii … Constrângerile sub care 
acţionează actorii politici, manevrele strategice pe care le ocazionează acestea şi 
care se petrec în cadrul lor considerăm că reprezintă esenţa politicii. Analiza 
acestor constrângeri – de unde vin ele, cum funcţionează, cum vor putea funcţiona 
agenţii politici în interiorul lor – este ceea ce considerăm că stă în centrul 
studiului politicii. (R.E. Goodin, H.-D. Klingemann, A New Handbook of Political 
Science, Oxford University Press, Oxford, 1996.) 

3. Politicul ca dimensiune a vieţii sociale 
Politica nu este un domeniu separat al vieţii şi activităţii publice. Dimpotrivă, 
politica cuprinde toate activităţile de cooperare şi conflict, în cadrul societăţilor şi 
între ele, felul în care specia omenească organizează utilizarea, producerea şi 
distribuirea resurselor umane, naturale etc. în cursul producerii şi reproducerii 
vieţii sale biologice şi sociale. (Leftwich) 
În esenţă, noi acţionăm politic ori de câte ori facem decizii pe seama altor oameni 
şi nu doar a noastră. Politica înseamnă a planifica şi a organiza proiecte comune, a 
stabili reguli şi standarde care definesc relaţiile între oameni şi alocarea resurselor 
între nevoi şi scopuri omeneşti rivale. (Anderson) 

 

 Pesemne că o strategie mai bună e aceea de a formula câteva exemple şi de a le 

discuta, astfel încercând să depistăm care ar fi specificul abordării filosofiei politice. În spaţiul 

nostru public s-a discutat pe larg despre înfiinţarea unei universităţi maghiare. Mai mult sau 

mai puţin argumentat, s-au exprimat poziţii şi în favoarea, şi împotriva înfiinţării ei. Nu de 

puţine ori poziţiile priveau aspectul juridic: există cadrul legal pentru a se înfiinţa această 

universitate, sau legea nu permite acest lucru? Dar alteori problema a fost pusă altfel: este 

justificată înfiinţarea unei astfel de universităţi? Cei care răspundeau afirmativ accentuau pe 

dreptul minorităţii maghiare de a avea un învăţământ în limba ei la toate nivelele, inclusiv 

deci la cel superior; cei care i se opuneau invocau pericolele segregării în educaţie pe criterii 
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etnice şi al constituirii unor structuri administrative pe criterii etnice. Să luăm acum un alt 

exemplu. Formal, toţi cetăţenii României au drepturi egale la educaţie. Cu toate acestea, 

pentru mulţi dintre români educaţia este inaccesibilă sau, cel puţin, este mult mai puţin 

accesibilă pentru cei care fac parte din anumite categorii sociale decât pentru membri altor 

astfel de categorii. Dacă te-ai născut rrom sau  în mediul rural, atunci şansele tale la educaţie 

se diminuează foarte mult: ai mai puţine şanse să urmezi învăţământul liceal sau superior (sau 

chiar pe cel elementar!), ai mai puţine opţiuni de făcut (în mediul rural, de pildă, opţiunea 

cvasiunică pentru liceu este cea în profilul agrar; dacă eşti fată, atunci parcursul tău şcolar este 

constrâns de imagini mai mult sau mai puţin tradiţionale despre meseriile pe care le poţi 

avea), ba chiar şi şcolile pe care le urmezi sunt mai puţin performante (iarăşi în rural 

profesorii sunt mai puţin calificaţi, iar dotările sunt mai proaste).  

Care sunt diviziunile ştiinţei politice? 
1. Instituţii politice 
2. Comportamentul politic 
3. Politică comparativă 
4. Relaţii internaţionale 
5. Teorie politică 
6. Politici publice şi administraţie 
7. Economie politică 
8. Metodologie politică 
(în R.E. Goodin, H.-D. Klingemann (editori), A New Handbook of Political Science, 
Oxford University Press, 1996)  
Filosofia politică este cuprinsă în schema de mai sus la rubrica „Teorie politică”. 

 

Cele două exemple ridică întrebări importante: există drepturi ale minorităţilor 

naţionale? Iar dacă există, care sunt acestea? Este, între ele, dreptul de a avea învăţământ 

superior în propria limbă? Repet, problema nu e dacă există reglementări legale, interne sau 

chiar internaţionale, în acest sens: problema este dacă putem justifica sau nu drept legitime 

aceste drepturi, deci dacă – şi în cel fel – are sens să susţinem ceva de felul: chiar dacă legea 

interzice  înfiinţarea unei universităţi în limba maghiară, totuşi ea ar trebui să se poată înfiinţa; 

sau, dimpotrivă: chiar dacă legea nu interzice  înfiinţarea unei universităţi în limba maghiară, 
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totuşi ea nu ar trebui să se poată înfiinţa. Sau, trecând la cel de-al doilea exemplu, atunci ne 

putem întreba: dacă există o astfel de inegalitate în educaţie, este oare rău acest lucru? Trebuie 

oare ca statul să facă ceva pentru a o atenua? Iar dacă da, atunci cât de mult este legitim ca el 

să intervină?  

 

ABORDĂRI ÎN ŞTIINŢA POLITICĂ 

Abordarea Obiectul 
abordării 

Orientarea 
metodologică 

Natura teoriei Perspectivele 
asupra statului 
şi politicii  

Statutul în 
cadrul 
disciplinei 

Teorie 
normativă 
(filosofie 
politică) 

Descoperirea 
şi aplicarea 
noţiunilor 
morale în 
sfera relaţiilor 
şi practicii  
politice 

Deductivă; 
analitică 

Normativă; 
evaluativă; 
prescriptivă 

Astăzi 
paradigmă 
dominant 
liberală 

Tradiţie 
puternică.  

Studii 
instituţionale 

Regulile, 
procedurile şi 
organizarea 
formală a 
sistemului 
politic şi a 
impactului 
acestora 
asupra 
practicii 
politice 

Inductivă. 
Relativistă. 
Calitativă (chiar 
dacă nu 
întotdeauna) 

Normativă. 
Prescriptivă. 
Evaluativă. 
Empirică 

În faza 
tradiţională a 
promovat 
modelul liberal 
democrat de 
guvernare şi 
atitudini 
conservatoare 
faţă de reforme. 
În variantele 
moderne este 
explicit 
multiteoretică. 

Îşi menţine 
rolul. Acesta e 
datorat rolului 
central al 
statului în viaţa 
politică. 

Analiză 
comportamentală 
(behavioristă) 

Explicarea 
comportamen-
tului politic la 
nivel 
individual şi 
social 

Tinde să 
utilizeze date 
agregate şi 
analiza 
cantitativă. 
Insistă că 
cercetarea 
vizează să 
explice în 
primul rând 
ceea ce se 
observă. 

Empirică. 
Cauzală. 
Capabilă să 
genereze 
predicţii 
falsificabile. 

În fazele iniţiale 
pretindea 
independenţa de 
valori. Astăzi 
multiteoretică. 

Analiză 
modestă şi 
soficticată. Rol 
central al 
cauzalităţii şi 
caracterului 
empiric, 
falsificabil al 
cercetărilor. 

Teoria alegerii 
publice 

Alegerile 
sociale şi 
politice sunt 
făcute de 
indivizi 
raţionali, care 
îşi urmăresc 
interesele 

Raţionament 
deductiv, care 
conduce la la 
predicţii şi la o 
teorie empirică 

Empirică. 
Prescriptivă. 
Predictivă. 

Paradigma 
dominantă (deşi 
nu inerentă) e 
cea a Noii 
Drepte). Astăzi 
explicit 
multiteoretică 

Abordare care 
investighează 
condiţiile 
alegerii 
colective.  

Feminismul Impactul şi 
problemele 
ridicate de 
organizarea 
patriarhală a 
societăţii  

Relativistă; sunt 
favorizate 
metode 
calitative. 

Normativă. 
Prescriptivă. 
Evaluativă. 
Empirică. 

Încearcă să 
feminizeze 
dezbaterile şi să 
lărgească 
definiţia 
politicului. 

Perspectivă 
recunoscută, 
deşi cu impact 
limitat. 
Potenţialul este 
substanţial. 

Analiză 
discursivă 

Cum 
discursurile – 

Relativistă. 
Dizolvă 

Empirică. Acordă 
prioritate 

La graniţele 
ştiinţei politice. 
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ca structuri ale 
înţelesului – 
fac posibile 
acţiunile. Cum 
sunt produse, 
cum 
funcţionează 
şi se schimbă 
aceste 
discursuri 

distincţia dintre 
domeniul ideilor 
şi cel al 
obiectelor: ceva 
(obiect sau 
practică socială) 
are sens numai 
dacă e parte a 
unui discurs. 

politicului; toate 
practicile 
sociale sunt 
privite ca 
produse ale 
forţelor politice 
care încearcă să-
şi impună 
propriile idei. 

Nivel înalt de 
abstractizare şi 
generalitate.  

După D. Marsh, G. Stoker, Theory and Methods in Political Science,  

Problemele pe care le ridică astfel de întrebări sunt considerate, în mod tradiţional, ca 

ţinând de domeniul de studiu al filosofiei politice: ce înseamnă a avea un drept? Care sunt 

limitele în care guvernarea este justificată să acţioneze pentru a asigura exercitarea acestor 

drepturi? Are statul obligaţia să asigure egalitatea între oameni sau dreptatea socială? Care 

sunt principiile coexistenţei în societate a unor grupuri cu identităţi culturale foarte diferite? 

În multe discuţii despre filosofia politică de după al doilea război mondial se 
argumentează adesea:  

1) că anii 50 şi 60 au marcat declinul sau chiar moartea filosofiei politice, iar anii 70 
şi 80 renaşterea ei; 

2) că această renaştere a fost cauzată, sau cel puţin stimulată, de creşterea puternică a 
nivelului luptei politice şi ideologice, provocată de factori precum războiul din 
Vietnam, mişcarea pentru drepturi civile în Statele Unite, de dezintegrarea 
consensului postbelic, de apariţia Noii Stângi; 

3) că lucrarea O teorie a dreptăţii de J. Rawls a simbolizat renaşterea filosofiei 
politice 

(B. Parekh, în A New Handbook of Political Science, p. 503) 
 

 De aici putem formula deja o primă caracteristică a filosofiei politice: ea este o 

abordare normativă a politicului. Aceasta înseamnă că o analiză filosofică a politicului are 

în vedere în primul rând valorile politice: cum trebuie să se comporte actorii politici şi nu cum 

se comportă ei efectiv. Evaluarea unui comportament politic, a unei instituţii se face, din 

această perspectivă, în raport cu un set de valori. Cele mai importante valori – valorile care, în 

societăţile moderne sunt considerate fundamentale – sunt: libertatea, egalitatea, dreptatea, 

drepturile omului.  

În cursul de faţă ne vom opri asupra a trei dintre aceste valori: dreptatea, libertatea 

şi egalitatea. 
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 Pentru a avea o idee mai clară asupra specificului abordării normative a politicului, să 

ne oprim asupra conceptului de putere. Puterea poate fi analizată, concentrându-ne asupra 

unor întrebări de felul: Cine are putere în societate? Cum este distribuită puterea între 

diferitele grupuri din societate? Cum afectează puterea economică deciziile politice? etc. 

Aceste întrebări au un caracter descriptiv: ele vizează felul în care realmente stau lucrurile 

într-o societate. 

Aşa cum ştim, există tipuri foarte diferite de răspunsuri la aceste întrebări: 

- Pentru pluralişti, într-un stat modern democrat, nici un grup sau organizaţie sau clasă 

nu poate domina societatea: societatea civilă nu este supusă statului; puterea economică şi 

cea politică nu se suprapun; în diverse domenii, grupuri diverse reuşesc că influenţeze 

politicile publice. Puterea în societate este dispersată, necumulativă. 

- Dimpotrivă, pentru elitişti o caracteristică a tuturor societăţilor este concentrarea puterii 

în mâinile unei minorităţi, a “elitelor”. Aşa cum spunea G. Mosca, unul dintre clasicii 

acestei abordări, „În toate societăţile – de la cele care sunt foarte puţin dezvoltate şi abia 

dacă au atins zorii civilizaţiei, până la societăţile cele mai avansate şi mai puternice – 

apar două clase de oameni: o clasă care conduce şi o clasă care este condusă. Prima clasă, 

întotdeauna mai puţin numeroasă, realizează funcţiile politice, monopolizează puterea şi 

se bucură de avantajele pe care le aduce puterea, în timp ce a doua, clasa mai numeroasă, 

este dirijată şi controlată de prima.” 

- Pentru marxişti, puterea în societăţile capitaliste este deţinută de o clasă dominantă, 

care se bazează pe poziţia sa privilegiată pe plan economic, anume aceea de proprietară a 

mijloacelor de producţie. 

 

 Există însă şi o altă modalitate de a aborda ideea de putere într-o societate. Anume, ne 

întrebăm dacă puterea pe care o deţine la un moment dat un grup sau mai multe grupuri este 

legitimă. Nu e suficient să constatăm că, să zicem, un grup deţine puterea în societate (de 

pildă, potrivit lui Marx, că burghezia are această putere). Ceea ce ne întrebăm e altceva: este 

corect, este legitim ca acel grup să aibă puterea pe care o are? Este legitimă puterea deţinută 
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de burghezie în societăţile capitaliste? Cum putem justifica faptul că un anumit grup este 

îndreptăţit să aibă puterea într-o societate? Cuvintele pe care le-am folosit aici, precum 

„corect”, „legitim”, „îndreptăţit”, sunt încărcate valoric: atunci când susţinem ceva, apelând la 

ele, noi ne raportăm la anumite valori. De pildă, este greu să susţinem că puterea pe care o 

deţine un grup în societate este legitimă dacă ea a fost obţinută încălcând libertăţile 

fundamentale ale cetăţenilor, sau dacă ea se bazează pe şi perpetuează instituţii sociale pe care 

cetăţenii le resimt ca fiind nedrepte. Dacă argumentăm astfel, evident că standardul la care ne 

raportăm pentru a face astfel de susţineri este reprezentat de valori fundamentale (în acest caz, 

cele de libertate şi de dreptate).  

 O a doua caracteristică a filosofiei politice este faptul că ea se concentrează asupra 

caracteristicilor foarte generale ale procesului politic. De pildă, am văzut că pentru filosofii 

politici o problemă foarte importantă este cea a legitimităţii. Care este modalitatea prin care 

putem întemeia legitimitate exercitării de către un grup de oameni a puterii într-o societate? 

Care este modalitatea de a justifica faptul că o instituţie socială este dreaptă (şi invers, ce 

avem în vedere atunci când spunem că o instituţie socială (sclavia sau discriminarea unei 

minorităţi, să zicem) nu este dreaptă? Filosofia politică îşi propune să răspundă unor întrebări 

de acest tip.  

 Să accentuăm chiar asupra acestui exemplu. Pesemne că cea mai cunoscută modalitate 

de a întemeia caracterul legitim al unei instituţii sociale este aceea de a argumenta că ea este 

acceptabilă pentru toţi membrii acelei societăţi, dacă ei ar încerca să se raporteze la ea într-un 

mod imparţial. De pildă, nu putem justifica sclavia ca o instituţie socială dreaptă, pentru că nu 

toţi cetăţenii ar putea fi de acord cu ea. (Mai mult, nici măcar cei care ar fi avantajaţi de pe 

urma existenţei ei, anume stăpânii de sclavi, nu ar putea să o accepte dacă ar judeca-o într-o 

modalitate imparţială; de pildă, cineva cu greu ar putea să o accepte dacă ar şti că e posibil ca 

el însuşi sau ea însăşi să ajungă într-o poziţie dezavantajată (ar putea să fie sclav, iar nu stăpân 
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de sclav; sau, dacă s-ar gândi că ar putea să fie membru al unei minorităţi dezavantajate, iar 

nu al majorităţii avantajate, cu greu ar mai putea să accepte discriminarea acelei minorităţi.) 

 Acest mecanism de justificare sau întemeiere a legitimităţii unei instituţii sociale este 

cunoscut sub numele de contractualism: o instituţie socială este justificată atunci când ea ar 

fi acceptată într-un contract pe care membrii acelei societăţi ar fi dispuşi cu toţii să îl accepte. 

Dacă veţi citi cu atenţie textele din J. Rawls care sunt indicate în bibliografie, precum şi unele 

dintre textele în care este analizată concepţia sa (în primul rând, textul lui R. Dworkin), veţi 

putea conchide că el este un filosof contractualist şi veţi putea să îi definiţi poziţia. 

 În filosofia politică una dintre cele mai importante teme analizate este tocmai aceasta: 

a mecanismelor contractualiste de justificare a instituţiilor sociale şi politice.  

 Atunci când încercăm să justificăm legitimitatea deţinerii de către un grup de oameni a 

puterii politice într-o societate, unul dintre răspunsurile cele mai cunoscute este următorul: 

acel grup are puterea în mod legitim pentru că a dobândit-o pe o cale legitimă. De pildă, ca 

rezultat al câştigării unor alegeri libere. Acel grup (organizat să zicem într-un partid sau într-o 

coaliţie de partide) a obţinut majoritatea voturilor şi de aceea puterea pe care o are acum este 

legitimă. Problema pe care şi-o pun filosofii  politici este una foarte generală şi abstractă: dacă 

susţinem acest lucru, atunci înseamnă că am presupus că apelând la regula majorităţii putem 

justifica deţinerea puterii politice de către un grup. Dar ce face ca regula majorităţii să ne 

permită acest lucru? Ce proprietăţi are ea pentru ca noi să putem spune că, dacă cineva a 

câştigat majoritatea voturilor, atunci puterea pe care o obţine este legitimă? Cea de-a patra 

temă care va fi analizată în curs – tema deciziei de grup – oferă un răspuns la astfel de 

întrebări. Aşa cum veţi constata însă, ea pune probleme dificile şi este nevoie de multă atenţie 

şi răbdare pentru a le înţelege.  
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Tema 1:  

DREPTATEA 

 

Termeni cheie: dreptate individuală şi socială; principiile dreptăţii; principii formale şi 

materiale ale dreptăţii; echitate; imparţialitate; avantaj reciproc; vălul ignoranţei; poziţia 

originară; comunitarianism. 

 

Conţinutul capitolului:  

1. Conceptul de dreptate 

2. Teorii ale dreptăţii 

 

Studenţii au obligaţia de a studia pentru acest capitol al cursului şi bibliografia care este 

indicată în anexa la curs. Bibliografia este prezentată în format .pdf. Se va accentua asupra:  

1)  concepţiei  despre dreptate a lui Platon;  

2)  concepţiei despre dreptate a lui Marx;  

3)  concepţiei despre dreptatea ca echitate a lui Rawls;  

4)  concepţiei despre dreptatea ca îndreptăţire a lui Nozick;  

5)  criticilor comunitariene (Sandel) şi feministe (Okin) la adresa concepţiei lui Rawls. 

 

De la Platon şi Aristotel încoace, dreptatea a avut un loc privilegiat în filosofia moral-

politică. Într-una din primele fraze ale monumentalei sale lucrări O teorie a dreptăţii2, John 

Rawls reafirma cu forţă acest lucru: "Dreptatea este virtutea de căpătâi a unei societăţi". Cam 

la fel cum este adevărul pentru un sistem de gândire: aşa cum o teorie - oricâte alte calităţi ar 

                                                 
2. J. Rawls, A Theory of Justice, Oxford University Press, Oxford, 1973; prima ediţie a fost publicată în 
1971de Harvard University Press, Cambridge, Mass. 
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avea ea - va trebui să fie respinsă ori cel puţin revizuită dacă nu este adevărată, tot aşa legile şi 

instituţiile dintr-o societate - oricâte calităţi ar avea ele - vor trebui părăsite ori cel puţin 

schimbate dacă nu sunt drepte3.  

Dar - fapt care se întâmplă în mod obişnuit în filosofie - susţineri ca cele de mai sus dau 

imediat naştere unor întrebări: mai întâi, în ce sens este dreptatea un subiect de studiu care 

pică în ograda filosofului? Căci aşa ar fi să stea lucrurile, dacă admitem că dreptatea e un 

concept central în diverse filosofii politice. Ce are filosoful de spus în chip specific despre ea, 

spre deosebire de, să zicem, un economist (care se interesează de mecanismele prin care piaţa 

conduce la o anumită distribuţie a bunurilor din societate) ori de un psiholog (interesat de 

stadiile dezvoltării morale ale persoanei)? Apoi, care sunt instrumentele pe care le foloseşte 

filosoful pentru a aborda dreptatea şi ce oferă el sau ea ca rezultat al activităţii sale? De 

asemenea, cum pot fi evaluate şi apreciate atari rezultate ale activităţii filosofului? etc. În cele 

ce urmează ne vom opri asupra unor întrebări precum acestea (deşi nu neapărat în ordinea de 

mai sus). 

 

1. Conceptul de dreptate 

1.1. Sfera conceptului de dreptate. Termenii "drept" şi "dreptate" sunt folosiţi în contexte 

foarte diferite, pentru a realiza susţineri morale şi politice foarte diverse. Nu puţini au fost, de 

aceea, autorii care s-au întrebat foarte serios dacă, pe de o parte, aceşti termeni mai au un 

conţinut propriu şi dacă, pe de altă parte, ei sunt folosiţi în fiecare astfel de context pentru a 

exprima unul şi acelaşi concept ori, dimpotrivă, dacă nu cumva ei exprimă concepte distincte. 

S-a sugerat, de pildă, că termenii "drept" şi "dreptate" au un conţinut atât de larg încât sunt 

                                                 
3. A Theory of Justice, p. 3. 

13 



 

folosiţi în mod generic pentru a ne exprima aprobarea în privinţa a orice4. Sau că dreptatea e 

atât de largă încât este echivalentă cu virtutea în general. Cum scria Aristotel: 

[D]reptatea [...] este privită în general ca o suverană a virtuţilor, mai strălucitoare decât 

luceafărul de seară, mai strălucitoare decât luceafărul de zi. De aici şi proverbul: 

"Dreptatea concentrează în ea întreaga virtute" [...] Astfel înţeleasă, dreptatea nu reprezintă 

o parte a virtuţii, ci virtutea în întregime, după cum nici contrariul ei, nedreptatea, nu este 

doar o parte a viciului, ci viciul în întregime5. 

Apoi, relativ la al doilea aspect, vorbim despre oameni drepţi; spunem că, dintre acţiunile 

cuiva, cutare şi cutare sunt drepte; că o societate e dreaptă în timp ce într-alta domneşte 

nedreptatea; că anumite activităţi au condus la un rezultat nedrept; că, în genere, o stare de 

lucruri este dreaptă sau nu etc. E implicat în fiecare din aceste aprecieri acelaşi concept de 

dreptate? Sau, dimpotrivă, atunci când afirmăm, bunăoară, că o persoană este dreaptă şi că o 

societate e dreaptă de fapt nu avem în vedere acelaşi concept? Căci, s-ar putea replica, nu e 

deloc clar că a zice că cineva e drept (posedă virtutea dreptăţii) şi a zice că o societate e 

dreaptă (adică, instituţiile ei de bază sunt drepte) reprezintă susţineri prin care atribuim 

aceeaşi proprietate atât persoanei cât şi societăţii.  

 Platon a fost pe deplin conştient de această dificultate. În Republica, dialogul său 

consacrat în bună parte cercetării conceptului de dreptate, ea este formulată explicit; totodată, 

însă, Platon prezintă şi o strategie de a o depăşi. Aceasta curge în felul următor: o dată, avem 

a face cu dreptatea în sens "social"; spunem că o cetate este dreaptă, că dreptatea este o virtute 

a cetăţii: 

                                                 
4. A se vedea H. Kelsen, "What is Justice?", în What is Justice? Justice, Law and Politics in the Mirror 
of Science, University of California Press, Berkeley, 1957, pp. 1 - 24.  
5. Aristotel, Etica Nicomahică, V, I, 1129b; 1130a; Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 
1988, pp. 106 - 107. În româneşte, acest sens larg al termenului "dreptate" nu pare prea comun. Dar 
verbul "a îndreptăţi" pare-se că poartă cu sine această largă accepţiune: atunci când spunem că cineva 
este îndreptăţit să facă ceva, admitem că respectivul comportament este unul pe care l-am putea 
caracteriza ca fiind corect din punct de vedere moral. (Pentru remarci analoage, în cazul limbii 
engleze, a se vedea H. Sidgwick, Methods of Ethics, Dover, New York, 1966, p. 264n.) 
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Acel principiu pe care, de la început, de când am durat cetatea, l-am stabilit ca necesar a fi 

de îndeplinit, acela este, pe cât cred, dreptatea - el însuşi, ori vreun aspect al său. Căci am 

stabilit şi am spus de multe ori, dacă îţi aminteşti, că fiecare ar trebui să nu facă decât un 

singur lucru în cetate, lucru faţă de care firea sa ar vădi, în mod natural, cea mai mare 

aplecare. - Aşa am spus. - Iar că principiul "să faci ce este al tău şi să nu te ocupi cu mai 

multe" este dreptatea, pe aceasta am auzit-o de la mulţi alţii şi noi am spus-o de multe ori. - 

Am spus-o. - Aşadar, prietene, am zis, dreptatea are toţi sorţii să fie acest principiu, care se 

impune într-un fel sau altul: să faci ceea ce îţi aparţine.6 (433a-b) 

Avem, de asemenea, a face cu dreptatea într-un sens "psihologic": de data aceasta ea priveşte 

nu cetatea, ci persoanele care o compun; zicem nu despre o cetate, ci despre o persoană că 

este sau nu dreaptă: 

Trebuie să ţinem minte atunci că fiecare dintre noi va fi om drept şi îşi va face lucrul ce-i 

revine, dacă părţile sufletului său şi-ar face, fiecare, treaba proprie. (441e) 

Ne putem acum întreba: avem vreun temei să susţinem că o persoană e dreaptă, în acelaşi 

sens în care susţinem că o societate e dreaptă? Răspunsul pare afirmativ; fiindcă, dacă nu am 

avea nici un astfel de temei, atunci nu am fi deloc justificaţi să folosim unul şi acelaşi termen, 

aplicat şi persoanei, şi societăţii. Mai mult, el e indicat destul de limpede în cele două 

fragmente din Republica: sufletul e alcătuit din mai multe părţi (acestea sunt: partea raţională, 

partea înflăcărată şi partea apetentă); un om e drept atunci când între aceste trei părţi ale 

sufletului său domenşte armonia - fiecare dintre ele face ceea ce îi este propriu. La rândul ei, 

cetatea e alcătuită din mai multe părţi (care în fapt sunt corespondente celor trei ale 

sufletului); şi, tot aşa, ea e dreaptă atunci când fiecare dintre aceste părţi (membrii acestor 

părţi sau clase sunt, respectiv, războinicii, paznicii şi meşteşugarii) face ceea ce îi aparţine: 

Dar să presupunem că vreun meşteşugar ori vreun altul care ia bani pentru munca sa, ce 

                                                 
6. Traducerile din Republica se dau după Platon, Opere, vol. V, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1986. 
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este astfel prin firea lui, s-ar apuca să intre în clasa războinicilor - înălţat fie de bani, de 

către mulţime, de forţă ori de altceva asemănător; sau să presupunem că vreun războinic 

este nevrednic să fie sfetnic şi paznic, dar că sfetnicul şi războinicul îşi schimbă între ei 

sculele şi cinstirile cuvenite; sau că acelaşi om s-ar apuca să facă toate acestea laolaltă; 

cred că şi tu socoteşti că schimbarea [meseriilor şi ocupaţiilor între ele] ca şi înfăptuirea a 

mai multe lucruri deodată este nimicitoare pentru cetate. - Întru totul, vorbi el. - În situaţia 

când [în cetate] există trei clase, a face mai multe lucruri deodată şi a schimba între ele 

condiţiile fiecărei clase reprezintă cea mai mare vătămare pentru cetate şi pe drept aşa ceva 

ar putea fi numit cea mai mare fărădelege. (434a-b) 

Dar nu e de ajuns să spui că în fiecare din cele două cazuri lucrurile stau "izomorf" pentru a 

conchide de aici că avem două expresii ale aceluiaşi concept de dreptate. Dacă tot ce am 

stabilit ar fi că armonia părţilor cetăţii e o virtute a acesteia, anume dreptatea, tot aşa cum 

armonia părţilor sufletului e o virtute a acestuia, anume dreptatea, atunci "dreptatea" ar putea 

prea bine să fie aplicabilă doar într-un chip analogic şi persoanelor şi societăţilor; însă nimic 

nu garantează că avem un acelaşi concept. Soluţia pe care o oferă Platon e următoarea: 

dreptatea în sens "social" şi dreptatea în sens "psihologic" nu stau pe picior de egalitate. Una 

dintre ele este fundamentală, cealaltă este derivată. ªtim, mai întâi, că un individ "are aceleaşi 

aspecte în suflet [precum cetatea] şi e cuvenit să folosim acelaşi nume, precum în cazul 

cetăţii, datorită unor reacţii identice [ale acestor aspecte] cu reacţiile [părţilor cetăţii]" (435b-

c). Problema e: putem spune ceva mai mult, de pildă că individul are în suflet anumite aspecte 

pentru că cetatea are anumite părţi, sau dimpotrivă, că cetatea are anumite părţi pentru că 

sufletul are anumite aspecte? Dacă una dintre aceste alternative e corectă, atunci 

"izomorfismul" dobândeşte o explicaţie. În fapt, Platon optează pentru cea de-a doua 

alternativă: 

Ar fi, într-adevăr, de tot râsul omul care s-ar gândi că înflăcărarea ar apărea în cetăţi fără să 
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provină de la indivizii cărora li se atribuie această însuşire. (435e) 

Ori constituţiile, crezi tu, se nasc din stejar sau piatră şi nu din caracterele oamenilor, care, 

ca şi când s-ar înclina într-o anumită direcţie, trag după ele şi restul? (544d-e) 

Deci, dacă o cetate e dreaptă, ea poate fi astfel numai dacă cei care o compun sunt persoane 

drepte: numai faptul că ele sunt drepte face ca şi ea să fie dreaptă. Şi, ţinând cont de definiţia 

dreptăţii "sociale", decurge că ceea ce face ca o cetate să fie dreaptă e faptul că persoanele 

care o compun "îşi fac lucrul ce le revine"7. În concluzie: în mod fundamental, dreptatea se 

aplică persoanelor, este o caracteristică (o "virtute") a acestora; în mod derivat, ea se aplică şi 

societăţilor din care fac parte aceste persoane, fiind, deci, o caracteristică (o "virtute") a 

acestora. Dar - tocmai din motivul că unul dintre felurile în care acest concept e aplicat e 

derivat din celălalt - de fiecare dată avem unul şi acelaşi concept de dreptate8.  

Filosofii moderni sunt însă tentaţi să privească cu alţi ochi înspre contextele în care sunt 

folosiţi termenii "drept" şi "dreptate". Dacă Platon le privilegia pe cele în care însuşirea de a fi 

drept se aplica persoanelor, modernii înclină să considere că un statut deosebit îl deţin cele în 

care se susţine că o stare de lucruri e dreaptă. Prin această afirmaţie se susţine că celelalte 

modalităţi de utilizare a termenilor "drept" şi "dreptate" se pot reduce la cele în care vorbim 

despre stări de lucruri drepte. Astfel, zicem că un om e drept în sensul că de obicei el sau ea 

încearcă să acţioneze astfel încât rezultatul acţiunii sale să fie o stare de lucruri dreaptă (sau, 

cel puţin, aceasta să nu fie mai puţin dreaptă decât starea de lucruri care s-ar produce dacă el 

sau ea nu ar acţiona defel). Să observăm că, potrivit acestei analize, nu am putea aprecia dacă 

                                                 
7. Argumentarea de aici provine din G. Vlastos, "Justice and Happiness in the Republic", în Plato. A 
Collection of Critical Essays, Anchor Books, New York, 1971. Ca atare, susţine Vlastos, argumentul 
lui Platon nu e corect; dar el poate fi remediat. Nu e cazul să intrăm însă aici în detalii. Tot de la 
Vlastos vin şi denumirile: dreptate în sens "social" şi dreptate în sens "psihologic". 
8. Repet: argumentul e împrumutat din G. Vlastos; spun aceasta pentru că nu exclud posibilitatea de a 
argumenta invers, că pentru Platon fundamentală e dreptatea în sens "social", iar cea în sens 
"psihologic" e derivată, definibilă prin ea. Pentru acei autori care consideră că Republica este un dialog 
nesocratic, în sensul că părăseşte individualismul moral al lui Socrate, o astfel de alternativă e 
atrăgătoare. Un autor ca Popper e aproape explicit în acest sens; cf. Societatea deschisă şi duşmanii ei, 
vol. 1, Humanitas, Bucureşti, 1993, cap. 6, în special par. VI. 
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cineva este sau nu drept dacă nu am avea criterii de sine stătătoare pentru a aprecia dacă 

rezultatele acţiunilor sale (deci, stările de lucruri la care conduc ele) sunt sau nu drepte. Cum 

voi sublinia mai jos, plecând de aici filosoful care cercetează dreptatea îşi va concentra 

eforturile tocmai înspre găsirea acelor criterii pe temeiul cărora să poată susţine că o stare de 

lucruri este sau nu dreaptă. 

Sau, zicem că acţiunea cuiva este dreaptă în sensul că noi considerăm că ele au fost făcute 

în încercarea de a produce o stare de lucruri dreaptă, deci că rezultatul ei este unul pe care l-

am putea descrie ca drept. Sau, să ne gândim la acea situaţie în care într-o societate ar exista 

diferenţe uriaşe de venituri între oameni; în care unii trăiesc într-o sărăcie cumplită, în timp ce 

alţii au acumulat averi uriaşe. Dacă vom considera că o atare stare de lucruri nu e dreaptă, 

atunci vom putea fi tentaţi - tocmai din acest motiv - să admitem că instituţiile fundamentale 

ale acelei societăţi, care au făcut-o posibilă, nu sunt nici ele drepte. Aşadar, susţinerea că un 

om e drept, că o acţiune făcută de cineva e dreaptă, ori că o instituţie a unei societăţi e dreaptă 

se bazează pe existenţa unor criterii de a susţine că diverse stări de lucruri sunt (sau nu) 

drepte.  

Dar, de bună seamă, nu despre orice stare de lucruri are sens să afirmăm că este aşa. De 

exemplu, noi admitem că este nedrept ca un şef să-şi pedepsească subalternul pe care îl ştie 

nevinovat; dar ne pare contraintuitiv să zicem că e nedrept ca un lup să mănânce o căprioară. 

Pentru a apela la dreptate trebuie, în chip paradigmatic, ca starea de lucruri în discuţie să 

implice fiinţe umane. (Aş vrea să accentuez asupra faptului că din această condiţie nu decurge 

că dreptatea vizează exclusiv raporturile dintre fiinţele umane; în ultimii ani tot mai mulţi 

autori au argumentat că are sens să vorbim, de exemplu, de faptul că tratamentul pe care îl 

aplicăm unui animal poate fi nedrept, sau în general că raporturile noastre cu mediul natural 

pot fi apreciate ca drepte sau nedrepte. Dar nu e aici locul pentru a discuta mai pe larg atari 

18 



 

chestiuni9.) În al doilea rând, stările de lucruri despre care am putea spune că sunt drepte sau 

nu trebuie să fie astfel încât unora dintre fiinţele umane implicate să li se impună restricţii, 

sarcini, constrângeri, ori acestea să beneficieze de diverse avantaje. De pildă, se susţine 

adesea că nu e drept ca un cutare bun să fie distribuit în cote extrem de inegale între membrii 

unui grup social: dar atunci o stare de lucruri dreaptă ar fi una în care unora li s-ar impune 

restricţii asupra cotei pe care ar putea să o deţină şi în care alţii ar beneficia - ar avea o cotă 

mai mare din acel bun. Acest exemplu ne duce la o altă caracteristică a contextelor în care 

utilizarea termenilor "dreptate" şi "drept" e inteligibilă: acele stări de lucruri trebuie să vizeze 

un bun deficitar, care nu e disponibil în cantităţi nelimitate. În cazul unei catastrofe naturale, 

medicamentele, hrana ori chiar apa pot deveni subiecte presante în judecăţile privitoare la 

caracterul drept sau nedrept al unei distribuiri a bunurilor între membrii grupului calamitat; 

unele bunuri care vreme îndelungată au fost (sau au fost considerate) în cantităţi îndeajuns de 

mari încât să nu implice necesitatea unor cote de distribuire s-au dovedit la un moment dat 

limitate în mod drastic (aici exemplul clasic e oferit de problemele ecologice). 

  E important aici să observăm că lipsa unui bun e o condiţie doar necesară, nu şi 

suficientă pentru ca să se ivească problemele dreptăţii. Altfel zis, dacă avem o stare de lucruri 

pe care o putem califica în mod adecvat ca dreaptă sau nu, atunci neapărat ea priveşte şi 

existenţa unui bun deficitar; dar dacă un bun e deficitar într-o situaţie, încă nu putem conchide 

că acolo e implicată dreptatea. Într-adevăr, la modul general evaluăm ca drepte sau nu acele 

stări de lucruri care sunt rezultate ale acţiunii umane, sau care ar fi putut fi schimbate prin 

astfel de acţiuni. Doar în chip metaforic spunem că distribuţia pe glob a unei resurse naturale 

(a ţiţeiului, de exemplu) nu e dreaptă, fiindcă unele ţări au din plin acea resursă, în timp ce 

altora le lipseşte cu desăvârşire. Dar la modul propriu nu apreciem acea distribuţie ca dreaptă 

                                                 
9. O tratare monografică a perspectivelor din care ele pot fi abordate se află în cartea lui P. Wenz, 
Environmental Justice, State University of New York Press, Albany, 1988. 
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sau nedreaptă: când o stare de lucruri e considerată ca produs al unor cauze naturale, dreptatea 

nu îşi află nici un loc în aprecierea ei.  

În sfârşit, pentru a judeca o stare de lucruri ca dreaptă sau nu e nevoie să examinăm 

caracteristicile fiinţelor umane10 implicate, precum şi raporturile, relaţiile dintre acestea. Aşa 

cum a indicat încă D. Hume, chestiunile care privesc dreptatea se nasc şi pentru că natura 

umană are anumite caracteristici: conflictele de interese dintre oameni apar nu doar fiindcă 

unele bunuri sunt deficitare, ci şi fiindcă ei nu sunt dispuşi să arate o bunăvoinţă nelimitată 

faţă de semeni.  

Să ne închipuim că natura a conferit spiţei omeneşti un belşug aşa de mare, cu toate 

înlesnirile materiale, încât fiecare fiinţă umană să poată fi sigură că, fără a fi nevoie ea 

însăşi să muncească sau să se îngrijească de aceasta, ele i se oferă din plin pentru a-şi 

împlini orice poftă, oricât de nepotolită ar fi aceea [...] Pare sigur că, într-o stare atât de 

fericită, va înflori orice virtute socială [...]dar la virtutea aşa de precaută, de posesivă a 

dreptăţii nimeni nu va mai visa. Căci la ce ar mai sluji împărţirea bunurilor, atunci când 

fiecare are mai mult de ajuns? De ce să faci să se ivească proprietatea, acolo unde aceasta 

nu poate fi prejudiciată?[...] Să ne mai închipuim că, în timp ce nevoile spiţei omeneşti au 

rămas neschimbate, sufletul s-a deschis atât de mult, e atât de plin de prietenie şi de 

generozitate încât fiecare arată cea mai mare consideraţie faţă de toţi ceilalţi şi nu e mai 

preocupat de propriile-i interese decât de cele ale celorlaţi. Pare sigur că, în acest caz, o aşa 

largă bunăvoinţă va face să nu se mai apeleze la dreptate şi că nimeni nu se va mai gândi la 

împărţiri şi la oprelişti ce ţin de proprietate.11 

  Pe de altă parte, raporturile, relaţiile dintre fiinţele umane sunt relevante în judecarea ca 

dreaptă sau nedreaptă a unei stări de lucruri. Să presupunem că ştim despre o anumită 

                                                 
10. Sau, aşa cum am menţionat că se consideră de unii filosofi, chiar neumane. 
11. D. Hume, An Enquiry Concerning the Principles of Morals, în Enquiries Concerning Human 
Understanding and Concerning the Principles of Morals, Clarendon Press, Oxford, 1975, pp. 184-185. 
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persoană că trece printr-o mare suferinţă. Putem conchide de aici ceva asupra caracterului 

drept sau nedrept al acestei stări de lucruri? Este suferinţa sa, prin sine însăşi, de o asemenea 

natură încât să putem conchide doar din existenţa ei că este nedreaptă? Singură, informaţia de 

mai sus nu e suficientă: fiindcă se prea poate ca acea persoană să sufere din cauza unui rău pe 

care i l-a făcut cineva, ori dimpotrivă să sufere fiind în închisoare, condamnată pentru că a 

fost găsită vinovată de uciderea cuiva. În primul caz am fi ispitiţi să admitem că suferinţa sa e 

nedreaptă; dar, în general, nu şi în al doilea. Pentru ca judecata noastră să fie întemeiată, ar fi 

deci nevoie să ştim care sunt raporturile, relaţiile dintre acea persoană şi alte perosane: dacă 

suferinţa i-a fost provocată de altcineva; dacă acel cineva a fost îndreptăţit să acţioneze aşa 

cum a făcut; dacă suferinţa sa e mai mare sau mai mică decât a altor persoane, aflate în situaţii 

similare (e deci nevoie să ştim comparativ care sunt restricţiile şi avantajele persoanelor 

implicate în acel caz) etc.  

Dreptatea priveşte, aşadar, modalităţile în care sunt distribuite între fiinţele umane - ţinând 

seamă de raporturile dintre acestea, de caracteristicile lor individuale - avantajele şi restricţiile 

care decurg din necesitatea utilizării în comun a unui bun deficitar12.  

1.2. Principiile dreptăţii. Probabil că prima distincţie care ne vine în minte atunci când ne 

gândim în ce constă dreptatea e cea dintre dreptatea în sens juridic şi ceea ce se cheamă 

dreptatea socială13. Spunem adesea că sistemele juridice constau în acele proceduri şi principii 

care permit stabilirea vinovăţiei sau a nevinovăţiei şi care determină pedepsele pentru cei 

vinovaţi, ca şi compensaţiile pentru victimele delictelor săvârşite. În acest mod, nimeni nu va 

avea mai mult decât ceea ce i se cuvine, iar cei cărora li se s-a luat nelegitim ceea ce li se 

cuvenea sunt compensaţi. Iar dacă intuiţia că dreptatea constă tocmai în a da fiecăruia ceea ce 

                                                 
12. Pentru o analiză detaliată a unor condiţii ca cele menţionate aici asupra conceptului de dreptate se 
poate consulta şi David Miller, Social Justice, Clarendon Press, Oxford, 1976, cap. I. 
 
13. Acestă distincţie va fi abordată şi în Appendix-ul la acest eseu, în care voi menţiona câteva din 
problemele ridicate de transpunerea în româneşte a termenilor din engleză care exprimă concepte 
morale.  
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i se cuvine e corectă, atunci sistemele juridice vizează tocmai dreptatea: căci pedeapasa pentru 

cel vinovat nu face decât să îndrepte balanţa între avantajele de care acesta a beneficiat prin 

încălcarea legii (pe care însă ceilalţi au respectat-o) şi restricţiile impuse tuturor de lege. 

Dreptatea socială priveşte şi ea distribuţia avantajelor şi a restricţiilor: însă acum e vorba de 

acele avantaje şi restricţii care decurg din funcţionarea instituţiilor fundamentale ale societăţii 

- sistemele de proprietate, organizaţiile publice etc. Dreptatea socială are a face cu chestiuni 

ca reglementarea veniturilor, protejarea pesoanelor prin intermediul sistemului juridic, 

alocarea unor bunuri precum asistenţa medicală, locuinţele, educaţia, a altor beneficii ce revin 

prin sistemele de asistenţă socială. 

Dacă înţelegem astfel dreptatea, atunci ideea centrală implicată e cea de distribuţie. 

Dreptatea apelează la un principiu distributiv. Anume, ea vizează părţile dintr-un bun care 

sunt deţinute de fiecare din membrii unui grup de oameni şi nu suma totală a bunurilor de acel 

fel. De pildă, principiul eticii utilitariste clasice este acela al maximizării fericirii: cea mai 

mare fericire pentru cei mai mulţi (aici prin fericire se înţelege, aşa cum sugera cu o frază 

celebră J. St. Mill, plăcerea şi absenţa durerii). Acest principiu priveşte cantitatea totală a 

bunului împărtăşit de un gup; el este de aceea agregativ. Dar un principiul care ar solicita ca 

fiecare membru al acelui grup să aibă parte de o cantitate egală de fericire este distributiv14. 

Sigur, de aici nu trebuie să tragem neapărat concluzia că un astfel de principiu distributiv este 

exact acela pe care îl exprimă conceptul de dreptate; dar el indică direcţia în care acela ar fi de 

căutat. Dacă, să zicem, avem informaţii despre mărimea produsului intern brut într-o ţară15, 

încă nu ştim nimic despre caracterul drept sau nedrept al ordinii existente acolo; pentru 

aceasta, ar fi nevoie să mai ştim ceva: cum este distribuit produsul intern brut între cetăţenii 

ţării. 
                                                 
14. Pentru distincţia dintre cele două feluri de principii se poate consulta B. Barry, Political Argument, 
London, 1965, cap. 3.  
15. Tot insuficientă ar fi şi informaţia privitoare la media unui bun pe un membru al societăţii, în cazul 
nostru cea privitoare la produsul intern brut pe locuitor. Fiindcă, desigur, o atare medie nu spune nimic 
despre distribuţia produsului intern brut. 
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Un principiu distributiv implică unele lucruri şi nu implică altele; şi nu e lipsit de 

importanţă să deosebim cu atenţie între acestea. Distribuţia priveşte un anumit bun: poate fi 

vorba sau de eo stare individuală - bunăoară, ca să reluăm exemplul utilitarismului clasic, de 

plăceri (sau de dureri) - sau de o anumită resursă dinafara persoanelor umane - precum 

venituri, educaţie etc. Dar nu decurge de aici că un principiu distributiv al dreptăţii va solicita 

distribuirea tuturor resurselor disponibile (deşi, evident, lucrul acesta e posibil): se poate să fie 

luate în seamă numai anumite resurse, altele putând prea bine să fie împărţite pe alte temeiuri. 

Apoi, trebuie accentuat că realizarea distribuirii solicitate de un anumit principiu nu solicită şi 

existenţa unei instanţe care să realizeze acea distribuire. Un principiu distributiv e consistent 

cu posibilitatea ca realizarea sa să fie urmarea acţiunii (nu neapărat intenţionate) a unui număr 

mare de persoane sau de instituţii16. În sfârşit, un principiu distributiv poate să privească 

procedura prin care diferitelor persoane li se alocă părţi din bunul respectiv, sau să privească 

rezultatele acelei alocări. 

 Este instructiv să încercăm să ne oprim puţin asupra acestei ultime chestiuni. Uneori ne 

aflăm în situaţia fericită de a fi în posesia unui standard despre ce face ca un rezultat să fie 

drept şi, în acelaşi timp, de a avea la dispoziţie o procedură de distribuţie care să garanteze că 

acel rezultat va deveni real. Exemplul comun e acela în care mai multe persoane vor să 

împartă o prăjitură: pentru a asigura o distribuţie corectă a acesteia (adică, în concordanţă cu 

principiile dreptăţii) e suficient ca cel ce împarte prăjitura să fie ultimul care va alege porţia. 

Desigur, pentru a-şi asigura cea mai mare porţie posibilă, el va trebui să împartă prăjitura în 

porţii egale. Dar de multe ori nu ne găsim într-o astfel de situaţie. Căci fiecare din cele două 

condiţii s-ar putea să nu fie satisfăcută. Astfel, e posibil să nu avem la dispoziţie un standard 

independent care să ne definească ce înseamnă un rezultat drept. Atunci tindem spre 

acceptarea procedurilor, consimţind să admitem că sunt drepte orice rezultate la care ar duce 

                                                 
16. Un argument puternic că o astfel de situaţie e posibilă se află în Fr. A. Hayek, "Tipuri de ordine în 
societate", în A. P. Iliescu, M. R. Solcan (editori), Limitele puterii, Editura All, Bucureşti, 1994.  
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acestea. Dacă mai multe persoane se angajează într-un joc de noroc, în care unii pierd iar alţii 

câştigă, distribuţia care rezultă va fi considerată dreaptă, oricare ar fi ea. Pe de altă parte, e 

posibil să nu putem construi proceduri care să garanteze rezultatele dorite. Un exemplu ar fi 

acela al proceselor penale:  

Rezultatul dorit este ca acuzatul să fie declarat vinovat dacă şi numai dacă el a comis 

delictul de care este acuzat. Procedura de judecare este elaborată pentru a căuta şi a stabili 

adevărul în această privinţă. Dar se pare că e imposibil să se formuleze reglementările 

juridice astfel încât ele să conducă întotdeauna la rezultatul corect. [...] Chiar dacă legea 

este urmată cu grijă, iar procedurile sunt realizate cu obiectivitate şi aşa cum se cuvine, se 

poate ajunge la rezultate greşite. Un nevinovat poate fi găsit vinovat, iar unul vinovat poate 

fi lăsat liber.17 

Există încă un aspect al principiilor distributive ale dreptăţii. Anume, o distribuţie dreaptă 

poate fi determinată pe o bază comparativă sau necomparativă. În unele cazuri, aprecierea ca 

dreaptă sau nu a unei stări de lucruri care implică o anumită persoană nu e nevoie să facă apel 

la alte persoane. De exemplu, dacă Ionescu este acuzat într-un proces, dreptul său ca acel 

proces să se desfăşoare corect nu depinde de celelalte procese pe rol la tribunalul respectiv. El 

trebuie judecat corect fiindcă el însuşi are acest drept. Avem aici a face cu dreptatea în sens 

necomparativ, fiindcă ceea ce i se cuvine lui Ionescu depinde doar de drepturile sale. Dar de 

foarte multe ori ceea ce i se cuvine cuiva depinde de ceea ce i se cuvine altuia: de aceea e 

necesar să se compare pretenţiile diferite al persoanelor, pentru a realiza un tratement drept al 

ambilor. Împărţirea unei prăjituri, de care pomeneam mai sus, e un exemplu de dreptate în 

sens comparativ18.  

                                                 
17. J. Rawls, A Theory of Justice, pp. 85 - 86. Rawls spune că o situaţie ca cea în care se împărţea o 
prăjitură exemplifică "dreptatea procedurală perfectă"; celelalte două situaţii exemplifică ceea ce el 
numeşte "dreptatea procedurală imperfectă".  
18. A se vedea A. Buchanan, D. Mathieu, "Philosophy and Justice", în R. E. Cohen (ed.), Justice. Views 
from Social Sciences, Plenum Press, New York, 1990. Acest articol şi capitolul I din D. Miller, Social 
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Problema este: care sunt elementele dreptăţii în sens comparativ? Aici se deosebeşte, de 

multe ori, între principiile formale şi cele materiale ale dreptăţii. Principiul formal al 

dreptăţii decurge din caracterul distributiv al acesteia. E drept să i se dea fiecăruia ceea ce i se 

cuvine19. Dar ce înseamnă a da fiecăruia ce i se cuvine? Precizarea cerută se poate realiza în 

două moduri: fie se indică direct anumite standarde potrivit cărora să se realizeze distribuirea 

bunurilor în cauză. De pildă, se poate spune că fiecăruia i se cuvine o parte din bunurile 

sociale în funcţie de caracteristicile, capacităţile sale individuale, de efortul depus pentru a le 

realiza, de nevoile sale etc. Aceste standarde constituie principiile materiale ale dreptăţii (vom 

reveni imediat mai jos asupra lor). Fie se construieşte mai riguros, dar tot într-un sens formal, 

intuiţia distributivă aflată în miezul ideii de dreptate. Atunci principiul formal devine: egalii 

trebuie trataţi în mod egal, iar neegalii, în mod neegal20. Dacă însă spunem că două persane 

sunt luate ca egale, e neapărată nevoie să se precizeze în ce privinţe sunt ele egale: fiindcă în 

aprecierea ca drept sau nu a unui tratament aplicat unei persoane, comparativ cu tratamentul 

aplicat alteia, contează caracteristicile lor care sunt luate ca relevante în acel context. Dacă, de 

exemplu, am aflat că Ionescu a primit la un anumit examen o notă mai mică decât Popescu, 

încă nu suntem îndreptăţiţi să conchidem că a suferit o nedreptate: dacă Popescu a fost 

pregătit mai bine, inegalitatea în tratament nu e nedreaptă; dar dacă Ionescu a fost la fel de 

bine pregătit ca şi Popescu, dar a primit o notă mai mică pentru că tatăl său este un vechi 

inamic al profesorului, atunci avem a face cu o nedreptate. Fiindcă tratamentul inegal decurge 

din luarea în considerare a unor diferenţe nerelevante. Aşadar, principiul formal al egalităţii 

nu respinge tratamentul inegal, ci mai curând tratamentul inegal arbitrar. (Ceea ce nu 

înseamnă că orice tratament inegal arbitrar este şi nedrept. De exemplu, eu pot să dau de 

                                                                                                                                                         
Justice, Clarendon Press, Oxford, 1976 au fost folosite ca surse şi în câteva alte locuri în expunerea de 
faţă.  
19. A se vedea, de exemplu, Aristotel, Etica nicomahică, Cartea V, cap. 2, 1130a; Editura ªtiinţifică, 
Bucureşti, 1988, p. 107. 
20. Acest principiu este de obicei atribuit lui Aristotel; cf. Politica, III, 12, 1282a; Etica nicomahică,V, 
3, 1131a.  
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pomană unui cerşetor şi nu altuia; dar chiar dacă aleg fără vreun criteriu cui să dau de 

pomană, nu înseamnă că l-am nedreptăţit pe cel căruia nu i-am dat nimic: pentru că nu am nici 

o obligaţie să dau de pomană unei anume persoane21.) 

Două consecinţe decurg de aici: mai întâi, faptul că atunci când judecăm caracterul drept 

sau nu al felului în care ne raportăm la o persoană trebuie să luăm în considerare doar acele 

caracteristici ale acesteia care sunt relevante în chestiunea în cauză. Relativ la acele 

caracteristici, ideea de dreptate solicită să nu discriminăm între persoanele care le posedă (sau 

nu le posedă) în moduri similare; faţă de aceste persoane, comportamentul nostru trebuie să 

fie imparţial. Imparţialitatea apare ca un element fundamental al principiului formal al 

dreptăţii. În al doilea rând, aici e presupus că, dacă două persoane nu diferă în privinţa 

caracteristicilor relevante într-un anumit context, atunci lor trebuie să li se acorde o aceeaşi 

consideraţie; dar dacă ele diferă în privinţa  caracteristicilor relevante într-un anumit context, 

ei vor trebui trataţi în mod diferit. Altfel zis, atunci când oamenii sunt egali, ei trebuie trataţi 

în mod egal; iar atunci când sunt inegali, ei trebuie trataţi în mod inegal. 

Acest punct de vedere e în miezul concepţiei lui Aristotel despre dreptatea distributivă. 

După Aristotel, dreptatea se defineşte ca o proporţie: dacă împărţim un bun între două 

persoane, atunci împărţirea dreaptă e cea care ţine cont de egalitatea sau neegalitatea dintre 

ele; dacă sunt egale, le vor reveni părţi egale, iar dacă nu sunt egale, le vor reveni părţi 

inegale.  

[C]eea ce este drept implică în mod necesar patru termeni: căci două sunt persoanele 

pentru care el este drept şi două, de asemenea, obiectele în care rezidă. ªi aceeaşi egalitate 

va trebui să existe atât pentru persoane cât şi pentru lucruri, pentru că acelaşi raport care 

există între lucruri trebuie să existe şi între persoane: dacă între persoane nu există 

                                                 
21. Cf. J. St. Mill, Utilitarismul, Editura Alternative, Bucureşti, 1994, p. 77. Iarăşi, susţinerea din text 
nu înseamnă că nu am nici o datorie să dau de pomană. Pot foarte bine să admit că am datoria de a da 
câteodată de pomană, dar nu şi datoria de a da cuiva anume. 
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egalitate, ele nu vor deţine părţi egale.22 

Evident, principiul formal al dreptăţii nu furnizează şi mijloacele de a-l aplica: el nu ne 

spune care sunt acele caracteristici relevante într-un context şi pe care să ne bazăm. La modul 

general, principiul formal am văzut că exprimă cerinţa ca fiecăruia să i se dea ceea ce i se 

cuvine. Principiul formal precizează ce înseamnă că unei persoane i se cuvine ceva; dar, ce i 

se cuvine cuiva? Care sunt standardele în funcţie de care judecăm caracteristica unei stări de 

lucruri de a fi sau nu dreaptă? Aceste standarde reprezintă principiile materiale ale dreptăţii.  

S-a susţinut de unii filosofi că în orice context trebuie să se utilizeze un singur standard. 

Iată de pildă cum argumentează H. Sidgwick: când ne gândim care stări de lucruri sunt drepte, 

putem proceda aşezându-ne în una din următoarele două poziţii: fie avem în vedere distribuţia 

uzuală a drepturilor, bunurilor, privilegiilor, ca şi a sarcinilor şi considerăm că aceasta este 

naturală şi dreaptă şi că ea trebuie menţinută prin lege; fie, dimpotrivă, admitem că ar trebui 

să existe un sistem ideal de reguli de distribuţie (chiar dacă acesta nu există şi nici nu a existat 

vreodată) şi considerăm că e drept ce se conformează acestui ideal. În primul caz avem a face 

cu "dreptatea conservativă"; în al doilea, cu "dreptatea ideală"23. Prin raportare la dreptatea 

ideală putem judeca măsura în care legile ori regulile existente sunt drepte. Ideea de dreptate 

ideală a fost înţeleasă adesea în raport cu divinitatea: Dumnezeu conduce în mod drept lumea. 

Plecând de al această imagine, Sidgwick introduce principiul material al dreptăţii 

(distributive): "când zicem că lumea e guvernată în mod drept de către Dumnezeu, înţelegem, 

pare-se, că dacă am putea cunoaşte în întregine existenţa umană, atunci am descoperi că 

fericirea e distribuită între oameni potrvit cu meritele lor"24. Meritul este, astfel, un principiu 

material care dă conţinut celui formal al distribuirii bunurilor între persoanele umane potrivit 

                                                 
22. Aristotel, Etica nicomahică, V, cap. III, 1131a; ed. cit., p. 110. 
23. H. Sidgwick, The Methods of Ethics, p. 273; cf. şi p. 293.  
24. The Methods of Ethics, p. 280. 

27 



 

cu ceea ce li se cuvine: dacă cineva are merite mai multe, atunci i se cuvine mai mult, şi 

invers25.  

Alţi filosofi au propus standarde diferite; acela al nevoii e poate cel mai binecunoscut. 

Unei persoane i se cuvine o parte din bunurile sociale nu pentru că are anumite merite; mai 

degrabă acea parte i se cuvine potrivit cu ceea ce are nevoie. Dacă de pildă cineva s-a 

îmbolnăvit, gândim să îi oferim asistenţă medicală potrivit contribuţiei ei în societate ori 

fiindcă are nevoie de aceasta? Intuiţia noastră impune desigur cea de-a doua alternativă26. 

Fiindcă se poate întâmpla de bună seamă ca persoana cea mai merituoasă să nu fie exact 

aceeaşi cu cea care are nevoile cele mai mari, acest standard diferă de primul27. 

Există o alternativă serioasă la aceste propuneri de principii materiale ale dreptăţii. Ideea 

este că standardele formulate nu pot fi absolute; că - dacă în general pot fi admise - ele 

funcţionează doar în anumite contexte. Să ne gândim de exemplu la o competiţie sportivă. Să 

ne întrebăm: cui trebuie să i se acorde atenţie mai mare, câştigătorului acesteia, ori învinsului? 

Întrebării nu îi putem răspunde până când nu precizăm ce avem în vedere prin a acorda o 

atenţie mai mare. Dacă e vorba de a oferi onoruri mai mari, atunci desigur că nu e drept ca 

acestea să revină învinsului; dar dacă un concurent a suferit o accidentare, acesta va trebui cu 

prioritate ajutat. În cele două contexte sunt relevante caracteristici diferite ale participanţilor la 

competiţia sportivă: în primul, cele relevante pot fi puse în legătură cu ceea ce am numi 

meritele concurenţilor; în cel de-al doilea, cu nevoile lor de un anume fel. Iar dacă vrem să 

                                                 
25. Legătura dintre dreptate şi merit e desigur veche, venind din Politica lui Aristotel. Sidgwick însuşi 
nu îmbrăţişează în întregime acest punct de vedere: căci, argumentează el, e dificil să facem precis 
acest principiu. Pentru o critică pertinentă a acestuia, cf. şi Fr. A. Hayek, The Constitution of Liberty, 
The University of Chicago Press, Chicago, 1960, cap. VI, 6.  

 
26. Desigur, pot exista puncte de vedere opuse; cel al lui Platon din Republica este celebru: unui 
dulgher, zicea el, i se poate refuza îngrijirea medicală dacă nu va mai putea fi de folos cetăţii.  
27. Acest principiu al dreptăţii a fost susţinut de autori diverşi; mai discutaţi sunt K. Marx (să ne 
amintim despre vestita lui pledoarie din Critica programului de la Gotha pentru principiul: "de la 
fiecare după capacităţi, fiecăruia după nevoi", care, considera el, ar fi aplicabil în societatea comunistă 
dezvoltată), dintre clasici, şi D. D. Raphael, dintre scriitorii de azi. În "Conservative and Prosthetic 
Justice", în Political Studies, XII (1964) el argumenta că principiul material al dreptăţii prosthetice (în 
terminologia lui Sidgwick, cea "ideală") e acela al nevoii.  
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judecăm caracterul drept sau nedrept al unui comportament, atunci standardele la care apelăm 

pot să difere. Meritul ori nevoia nu mai apar, potrivit acestei strategii, ca principii materiale 

absolute ale dreptăţii distributive; mai degrabă, ele sunt luate ca nişte criterii de evaluare 

contextuală a caracterului moral al stărilor de lucruri. N. Rescher28 enumera şapte astfel de 

standarde sau criterii29: egalitatea, nevoia, capacitatea, efortul, productivitatea, utilitatea 

publică, cerea şi oferta. De pildă, în societăţile democratice (Rescher se referea la S.U.A) 

voturile în alegeri sunt (sau cel puţin se vrea să fie) distribuite pe bază de egalitate, asistenţa 

pe baza nevoilor, slujbele be baza capacităţilor, taxele pe baza utilităţii publice etc.  

 

2. Teorii ale dreptăţii 

 

Problema cea mai importantă cu ideea de dreptate, accentua Sidgwick30, e aceea a 

reconcilierii dreptăţii conservative cu cea ideală. Iar B. Barry scria: "în vremea lui Platon, ca 

şi în a noastră, chestiunea centrală a oricărei teorii a dreptăţii este capacitatea de a argumenta 

în favoarea relaţiilor inegale dintre oameni"31. Aici s-au deschis deja două teme de reflecţie: 

mai întâi, care e conţinutul acestor teorii ale dreptăţii? Care sunt cele mai atrăgătoare strategii 

de abordare teoretice ale acesteia? Apoi, care e natura acestor teorii ale dreptăţii? Ce este o 

teorie filosofică a dreptăţii? 

2.1. Două tipuri de teorii ale dreptăţii. În Republica lui Platon sunt puse în contrast două 

teorii asupra dreptăţii. Pe una o expune personajul Thrasymachos, sprijinit apoi de Glaucon şi 

Adeimantos; pe cealaltă o expune personajul Socrate. Prima teoria arată astfel: 

Fiecare stăpânire legiuieşte potrivit cu folosul propriu: democraţia face legi democratice, 
                                                 
28. Welfare: The Social Issue in Philosophical Perspective, University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 
1972. 
29. Astăzi se consideră că unele standarde sau criterii nu mai au valabilitate; e vorba de cele elaborate 
în raport cu caracteristici care nu mai sunt conseiderate ca relevante în discuţiile asupra dreptăţii, cum 
ar fi statutul familial, sexul, religia ori culoarea pielii.  
30. The Methods of Ethics, p. 273.  
31. B. Barry, A Treatise on Social Justice, vol. 1, "Theories of Justice", Harvester, London, 1989, p.3.  
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tirania - tiranice şi celelalte tot aşa. Aşezând 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. (338 e - 339 a) 

Ideea de bază a acestei teorii, pusă fiind atât de brutal şi de rudimentar, nu e desigur de natură 

să atragă. Şi s-ar părea că o astfel de teorie e născută moartă. Mai ales când e comparată cu 

cea formulată de Socrate, pentru a cărei susţinere Platon desfăşoară o argumentaţie uriaşă: cu 

ideea că o societate dreaptă e una modelată după un suflet omenesc ordonat armonios. Aroma 

"înalt filosofică" a acesteia nu poate să scape: dreptatea, consideră Platon, este o virtute, tot 

aşa cum sunt vitejia, cumpătarea ori înţelepciunea; şi anume este acea virtute "care face cu 

putinţă ca celelalte să ia fiinţă şi ca, odată apărute, să se păstreze, atâta vreme cât şi ea s-ar 

afla acolo" (433 b). În ce constă ea?  

[A]cel principiu pe care, de la început, de când am durat cetatea, l-am stabilit ca necesar a 

fi de îndeplinit, acela este, pe cât cred, dreptatea - el însuşi, ori vreun aspect al său. Căci 

am stabilit [...] că fiecare ar trebui să nu facă decât un singur lucru în cetate, lucru faţă de 

care firea sa ar vădi, în mod natural, cea mai mare aplecare. [...] Iar că principiul "să faci ce 

este al tău şi să nu te ocupi cu mai multe" este dreptatea, pe aceasta am auzit-o şi de la 

mulţi alţii şi noi am spus-o de multe ori. (433 a) 

În general, atunci când ne confruntăm cu două teorii care vizează un acelaşi domeniu, 

problema primă care apare e aceea a comparării lor. Sunt cele două incompatibile, iar 

acceptarea uneia ne constrânge să o respingem pe cealaltă? Avem motive să o acceptăm pe 

una, mai degrabă decât pe cealaltă? - iată doar două dintre întrebările ce se ivesc acum. 
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Bunăoară, H. Pitkin32 sugerază că răspunsul al prima întrebare ar putea fi considerat ca 

negativ: cele două teorii nu pot fi înţelese ca fiind competitive. (Una dintre interpretările pe 

care le are în vedere Pitkin e aceea că cele două teorii nu se contrazic fiindcă Thrasymachos 

priveşte lucrurile din punct de vedere sociologic, în timp ce Socrate e interesat de înţelesul 

dreptăţii. Acesta e, cred, un mod de a formula ideea că cea de-a doua teorie e mai atrăgătoare 

filosofic.) Dar dacă admitem că răspunsul la prima întrebare e afirmativ, atunci cea de-a doua 

devine deosebit de presantă. 

Pesemne că un cititor neavizat va fi dezamăgit, însă opţiunile autorilor moderni nu se 

îndreaptă deloc către perspectiva lui Platon. De obicei, ei nici nu o mai menţionează, iar când 

o fac, fie o suspun unei critici ascuţite33, fie procedează lapidar, menţionând doar că resping în 

întregime presupoziţiile acesteia34. Dimpotrivă, nu de puţine ori simpatiile lor se îndreaptă 

către ideea fundamentală a perspectivei lui Thrasymachos - potrivit căreia dreptatea este 

avantajul celui mai puternic - pe care încearcă să o rafineze, făcând-o acceptabilă.  

Această rafinare a dat naştere unuia din celor două tipuri de teorii moderne asupra 

dreptăţii. B. Barry le numeşte dreptatea ca avantaj reciproc şi dreptatea ca 

imparţialitate35. În tradiţia perspectivei susţinute de Thrasymachos, filosofi ca Th. Hobbes, 

D. Hume şi, dintre autorii contemporani, D. Gauthier sunt adepţi ai unor teorii de primul tip. 

(Concepţia lui D. Gauthier este expusă în întreaga ei complexitate în lucrarea, devenită deja 

clasică, Morals by Agreement36. Tratarea este foarte tehnică şi uneori dificil de urmărit. De 

aceea, în bibliografi cursului este inclus un text mai puţin sofisticat – care totuşi, cum se va 

vedea, ridică şi el dificultăţi). Raportul dintre teoria lui Gauthier şi teoriile dreptăţii ca 

                                                 
32. Cf. studiul său Dreptatea: Socrate şi Thrasymachos, în acest volum.  
33. Precum Popper, în Societatea deschisă şi duşmanii ei, cap. VI.  
34. De pildă, B. Barry, A Treatise on Social Justice, vol. 1, pp. 5-6.  
35. A Treatise on Social Justice, vol. 1, p. 8. 
36. Clarendon Press, Oxford, 1986. Acestei cărţi i s-a dedicat deja un întreg volum, Contractarianism 
and Rational Chioce, editat de P. Vallentyne (Cambridge University Press, 1991). Primul capitol din 
tratatul lui B. Barry conţine de asemenea referiri substanţiale la cartea lui Gauthier (acesta e unul 
dintre motivele pentru care şi el e greu de digerat - lucru reproşat nu de puţine ori autorului).  
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imparţialitate e abordat pe larg în textul lui B. Barry37, indicat de asemenea în bibliografie.) I. 

Kant şi, dintre contemporani, J. Rawls aderă la al doilea tip. 

Teoria dreptăţii ca avantaj reciproc acceptă că fundamentul dreptăţii este avantajul. Ea nu 

respinge miezul expunerii lui Thrasymachos şi Glaucon. Cum spunea acesta din urmă: 

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 încât, după ce 

oamenii îşi fac unii altora nedreptăţi, după ce le îndură şi gustă atât din săvârşirea cât şi din 

suportarea lor, li se pare folositor celor ce nu pot să scape nici 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. Aceasta este - se zice - naşterea şi firea dreptăţii care 

pare a se găsi între două extreme - cea bună: a face nedreptăţi nepedepsit - şi cea rea: a fi 

nedreptăţit fără putinţă de răzbunare. Iar dreptatea, aflându-se între aceste două extreme, 

este cinstită nu ca un bine, ci din pricina slăbiciunii de a făptui nedreptăţi. Fiindcă cel în 

stare să le făptuiască, bărbatul adevărat, n-ar conveni cu nimeni, nici că nu le va face, nici 

că nu le va îndura. Căci [altminteri] ar însemna că şi-a pierdut minţile. Iată, Socrate, natura 

dreptăţii şi obârşia ei, aşa cum se spune. (Republica, 358 e - 359 b) 

 Potrivit acestei teorii, atunci când cineva se comportă drept nu trebuie să invoce nici un 

motiv special pentru a proceda astfel. Dreptatea nu face decât să exprime acele constrângeri 

ce trebuie impuse şi pe care oamenii le acceptă pentru "ca nici să nu-şi facă nedreptăţi, nici să 

nu le aibă de îndurat". Dar, argumentează B. Barry, modernii, de la Hobbes încoace, se 

depărtează într-un punct hotărâtor de poziţia lui Glaucon. Ideea a fost formulată explicit de 

Hobbes: pentru fiecare, pacea este mai bună decât un război împotriva tuturor. Altfel zis, 

oamenii se aşteaptă să îşi promoveze mai bine interesele prin intermediul cooperării cu 

                                                 
37. Dreptatea în societate. 
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ceilalţi, decât printr-un conflict ireconciliabil cu aceştia. Cooperarea conduce la un punct în 

care fiecare este mai avantajat decât ar fi fost în urma necooperării. Cum scrie D. Gauthier: 

În procesul de negociere este natural şi poate chiar necesar să considerăm că fiecare 

persoană porneşte de la un punct iniţial - de la un beneficiu anterior procesului de 

negociere, care nu este pus în discuţie în cadrul negocierii şi care trebuie atins pentru ca un 

individ particular să vrea să accepte o anumită înţelegere. În problema noastră, beneficiul 

anterior procesului de negociere poate fi asociat cu ceea ce fiecare persoană s-ar putea 

aştepta să obţină prin propriile sale eforturi, în absenţa oricărei interacţiuni de cooperare 

sau a oricărui acord.38 

 E aşadar raţional să nu evităm cooperarea cu alţii în acele contexte în care aceasta e o 

condiţie a posibilităţii de a obţine ceea ce dorim; iar dreptatea este numele pe care îl dăm 

constrângerilor asupra acelor contexte pe care orice persoană raţional, care îşi urmăreşte 

propriul interes, le-ar accepta, ştiind că ele reprezintă preţul minim ce trebuie plătit pentru a 

beneficia de cooperarea celorlalţi39: dreptatea e acel ceva asupra căruia toţi ar putea în 

principiu să cadă în mod raţional de acord.  

Să luăm un exemplu - frecvent folosit de filosofi - pentru a face mai limpezi lucrurile. Să 

presupunem că un bătrân lasă moştenire celor doi nepoţi ai săi o sumă mare de bani (în banii 

noştri să spunem că e vorba de o sută milioane de lei). Bătrânul nu pune nici o condiţie asupra 

felului în care suma va fi împărţită între nepoţi: el le cere doar să ajungă la un acord într-un 

timp dat (în trei luni, de pildă) după moartea sa; oricare ar fi acordul la care ei vor ajunge, 

suma se va împărţi între ei în felul convenit. Dar dacă în termenul dat cei doi nepoţi nu ajung 

la nici un acord, atunci întreaga sumă va fi vărsată la bugetul de stat - şi nici unul din cei doi 

nu va primi nimic. E clar, date fiind condiţiile ce definesc exemplul nostru, că acordul între 

                                                 
38. D. Gauthier, Dreptatea ca alegere socială.  
39. B. Barry, A Treatise on Social Justice, vol. 1, p. 7. 
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cei doi nepoţi e preferabil necooperării dintre ei: dacă ei cad la un acord, fiecare va obţine cel 

puţin atât cât ar obţine în lipsa acordului. 

Să mai presupunem acum ceva: unul dintre cei doi nepoţi este foarte bogat, în timp ce al 

doilea e un tânăr absolvent de facultate, care nu are locuinţă în oraşul unde şi-a găsit un post 

de profesor şi are nevoie urgentă de una. În această situaţie, raportul dintre cei doi nepoţi nu e 

de egalitate: în timp ce pentru primul neîncheierea unui acord poate să nu însemne prea mult, 

pentru al doilea acesta e vital. Dacă pentru tânărul profesor suma de douăzeci de milioane de 

lei înseamnă împlinirea nevoii presante de a avea o locuinţă, pentru primul poate să nu 

însemne decât suma necesară pentru realizarea unei dorinţe extravagante. Ceva mai tehnic zis, 

primul nepot are o putere de negociere mai mare decât al doilea. De aici decurge însă o 

consecinţă importantă: rezultatul asupra căruia cei doi vor cădea de acord va reflecta avantajul 

de negociere al fiecăruia; iar dacă un rezultat nu reflectă acest avantaj, atunci cel a cărui parte 

nu reflectă puterea sa de negociere va căuta să îl respingă. Potrivit teoriei dreptăţii ca avantaj, 

nu este nedrept un acord care reflectă puterea de negociere a fiecăruia. În exemplul nostru, se 

poate ca o împărţire de felul: optzeci de milioane de lei pentru primul nepot şi douăzeci de 

milioane pentru al doilea, dacă exprimă adecvat puterea de negociere a fiecăruia, nu este 

nedreaptă. Şi e normal să se admită această concluzie, fiindcă, aşa cum am văzut, potrivit 

teoriei dreptăţii ca avantaj propriul interes este singurul motiv al comportamentului drept.  

Teoriile dreptăţii ca imparţialitate40 pornesc de la o intuiţie diferită: potrivit lor, pentru a fi 

drept, nu e nevoie ca un rezultat să exprime avantajul fiecăruia; dreptatea nu cere ca puterea 

de negociere să fie tradusă în avantaj. În exemplul nostru, ideea este că o împărţire ca cea 

menţionată mai devreme a moştenirii lăsate de bătrân celor doi nepoţi nu e dreaptă, chiar dacă 

reflectă exact puterea relativă de negociere a fiecăruia dintre ei. Dreptatea nu rezidă doar în 

interesul propriu: există şi alte motive pentru a ne comporta într-un mod drept decât faptul că 

                                                 
40. B. Barry consacra acestor teorii cel de-al doilea volum din A Treatise on Social Justice, intitulat: 
Justice as Impartiality.   

34 



 

ne urmărim propriul interes. Potrivit acestei teorii, "o stare de lucruri dreaptă este una pe care 

oamenii o pot accepta nu doar în sensul că nu se pot aştepta în mod rezonabil să obţină mai 

mult, ci şi în sensul mai tare că ei nu pot pretinde în mod rezonabil mai mult"41. Aceasta 

înseamnă că, potrivit teoriilor dreptăţii ca imparţialitate, faptul că cineva acţionează drept are 

ca temei dorinţa de a acţiona în concordanţă cu principii pe care ar fi rezonabil să le alegem 

dacă am fi puşi în situaţia de a ajunge la un acord cu alţii şi nu am lua în seamă avantajele ori 

dezavantajele de putere. 

Să mai facem aici o digresiune (ea este importantă pentru înţelegerea criticii făcute de M. 

Sandel42 teoriei lui Rawls). Existenţa unor temeiuri de a acţiona de felul celui menţionat mai 

sus, nereductibile la urmărirea interesului propriu, e marca unei concepţii morale 

neconsecinţioniste, deci deontologice43. O teorie a dreptăţii ca imparţialitate este 

deontologică. Ea subliniază primatul dreptăţii între idealurile morale şi politice. 

Teza ei centrală poate fi exprimată după cum urmează: întrucât e alcătuită dintr-o 

pluralitate de persoane, fiecare din ele cu propriile sale scopuri, interese şi concepţii asupra 

a ceea ce e bine, societatea e cel mai bine alcătuită atunci când e guvernată de principii 

care nu presupun ele însele nici o concepţie anume asupra a ceea ce e bine; ceea ce 

justifică mai presus de toate aceste principii nu e faptul că ele maximizează bunăstarea 

socială sau că promovează binele, ci mai degrabă faptul că ele se conformează conceptului 

de just - o categorie morală dată anterior binelui şi independent de el.44 

                                                 
41. B. Barry, A Treatise on Social Justice, vol. 1, p. 8. 
42. În Liberalism and the Limits of Justice, Cambridge University Press, 1982. Din această lucrare am 
selectat în bibliografie părţi din primul capitol, Dreptatea şi subiectul moral.  

 
43. Distincţia dintre concepţii morale deontologice şi consecinţioniste, precum şi aplicarea acesteia la 
teoriile dreptăţii sunt realizate foarte riguros de T. Pogge, în Realizing Rawls, Cornell University Press, 
Ithaca, 1989. cap. I, secţiunea 3.  
44. M. Sandel, op. cit., p. 1. 
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Faptul că structura de bază a societăţii este sau nu dreaptă nu se determină raportându-ne la 

consecinţele ei, precum maximizarea bunăstării sociale ori promovarea binelui, ci la criterii 

anterioare acestor consecinţe şi independente de ele. 

Teoriile de acest al doilea tip definesc dreptatea ca imparţialitate în sensul că ceea ce e 

drept decurge nu din considerarea punctului de vedere al unei sau altei persoane implicate, ci 

din formularea unei baze asupra căreia se poate cădea de acord odată ce se vor lua în 

considerare toate punctele de vedere: se cere ca oamenii să se detaşeze de poziţiile în care 

întâmplător se află şi să se situeze pe una mai imparţială45. În acest loc desigur că poziţia 

filosofică a lui I. Kant este dominantă. Iar cel mai important filosof contemporan care se 

situează în această perspectivă, J. Rawls, mărturiseşte explicit cât de mult datorează 

filosofului german46.  

Nu e un simplu accident că bibliografia recomandată pentru această temă se centrează pe 

teoria asupra dreptăţii a lui J. Rawls. Ideea dreptăţii ca echitate (fairness) dezvoltată de Rawls 

în O teorie a dreptăţii este cea mai influentă, cea mai discutată în câmpul filosofiei morale şi 

politice de limbă engleză. De la apariţia cărţii lui Rawls, în 1971, ea a reprezentat nodul 

tuturor dezbaterilor asupra dreptăţii, şi nici o altă abordare a acestei chestiuni nu ar putea fi 

înţeleasă odată ce am face abstracţie de ea. De fapt, ideea dreptăţii ca echitate fusese propusă 

de Rawls într-un mai vechi articol47 (acesta este textul lui Rawls pe care îl aveţi anexat, redat 

din volumul Teorii ale dreptăţii). Pentru prima dată, în el sunt formulate cele două principii 

rawlsiene ale dreptăţii: 

Concepţia despre dreptate pe care vreau să o dezvolt poate fi enunţată sub forma 

                                                 
45. Desigur, o astfel de cerinţă trimite imediat la ideea de bază a imperativului categoric kantian. Într-
una din formulările acestuia, el sună astfel: "acţionează numai conform acelei maxime prin care să poţi 
vrea totodată ca ea să devină o lege universală" - în I. Kant, Întemeierea metafizicii moravurilor, 
Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1972, p. 39. 
46. A se vedea J. Rawls, "Kantian Constructivism in Moral Theory", în Journal of Philosophy, 77 
(September 1980), precum şi J. Rawls, Political Liberalism, Columbia University Press, New York, 
1993, pp. 89 - 129.  
47. J. Rawls, "Justice as Fairness", în Philosophical Review, LXVII, no 2 (1958), pp. 164 - 184. 
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următoarelor două principii: mai întâi, fiecare persoană participantă la o practică, sau 

afectată de ea, are un drept egal la cea mai largă libertate compatibilă cu o libertate similară 

a celorlalţi; în al doilea rând, inegalităţile sunt arbitrare, în afara cazului în care ne putem 

aştepta în mod rezonabil ca ele să conducă la avantajul tuturor, iar poziţiile sociale şi 

funcţiile cărora le sunt ataşate, sau în urma cărora pot fi dobândite, sunt deschise tuturor. 

Aceste principii exprimă dreptatea ca un complex de trei idei: libertate, egalitate şi 

recompensă pentru serviciile ce contribuie la binele public. 

Dreptatea ca echitate se bazează pe două idei gemene (acestea au fost elaborate însă în 

detaliu abia în O teorie a dreptăţi): e vorba de poziţia originară şi de vălul de ignoranţă. 

Cele două idei, cum se va putea observa cu uşurinţă, fac ca poziţia teoretică a lui Rawls să se 

înscrie în tipul dreptăţii ca imparţialitate. După Rawls, cel mai potrivit mod de a ne gândi la 

felul în care ar arăta o societate dreaptă sau echitabilă ar fi următorul: să ne imaginăm asupra 

căror principii ar cădea de acord nişte persoane care nu ar cunoaşte anumite fapte particulare 

în ce le priveşte (de pildă, nu îşi cunosc poziţia socială, averea, talentele particulare pe care le 

posedă etc.). Acele persoane se află în "poziţia originară". Principiile pe care ele le-ar alege 

vor fi ale dreptăţii: ele vor "reglementa ataşarea drepturilor şi datoriilor şi vor reglementa 

distribuirea avantajelor sociale şi economice"48.  

Este desigur limpede că substanţa principiilor dreptăţii care vor fi alese în situaţia originară 

depinde de felul în care este concepută aceasta. Iar aici apar două chestiuni. Prima se apleacă 

asupra privinţelor în care persoanele sunt sărăcite de cunoştinţe: de ce ar trebui ca ele să nu 

cunoască unele lucruri în ce le priveşte, dar să cunoască altele? Cea de-a doua e mai profundă: 

de ce trebuie ca acele persoane să fie concepute ca ignorante de anumite lucruri? Dacă prima 

chestiune vizează ideea de poziţie originară, a doua se centrează asupra celei de văl al 

                                                 
48. J. Rawls, A Theory of Justice, p. 61. 
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ignoranţei. Ignoranţa persoanelor care urmează să aleagă principiile garantează 

imparţialitatea; ele nu sunt diferenţiate între ele: sunt concepute ca egale. 

Criticile la adresa teoriei lui Rawls (din care am selectat doar câteva în bibliografia indicată 

în anexe) iau în discuţie pe larg fiecare din cele două chestiuni. Astfel, în articolul său - care 

face parte din primul val al abordărilor critice ale teoriei lui Rawls - R. Dworkin analizează 

locul celor două idei - de poziţie originară şi de văl al ignoranţei - în concepţia dreptăţii ca 

echitate. El sugerează că aceste două idei nu reprezintă temelia concepţiei lui Rawls, ci, 

dimpotrivă, unul din produsele ei: ideea de poziţie originară ne trimite la o capacitate mntală 

fundamentală. Rawls însuşi făcea o analogie între procedura apelului la situaţia originară şi 

ideea lui Chomsky de gramatică de adâncime49. Aşa cum capacitatea de a recunoaşte 

propoziţiile bine formate poate fi caracterizată adecvat apelând la construcţii teoretice care 

trec dincolo de "preceptele ad hoc ale cunoaşterii noastre gramaticale explicite", tot aşa nu 

putem presupune că simţul nostru al dreptăţii e caracterizabil adecvat cu ajutorul unor 

precepte familiare sau că ar fi derivabil din principii evidente ale învăţării: dimpotrivă, e 

nevoie să apelăm la "principii şi construcţii teoretice care merg cu mult dincolo de normele şi 

standardele la care ne raportăm în viaţa de zi cu zi". Potrivit lui Rawls, condiţiile ce definesc 

situaţia originară sunt acele principii fundamentale "care guvernează puterile noastre morale, 

în particular simţul nostru al dreptăţii"50. După Dworkin, ideea de situaţie originară (alături de 

tehnica echilibrului reflectiv şi de ideea contractului originar) indică - deşi nu este efectiv 

parte din - teoria de adâncime a lui Rawls. Dworkin argumentează că această teorie de 

adâncime se încadrează într-un complex de astfel de teorii. Clasificarea pe care o dă el 

acestora este extrem de importantă şi a avut apoi o mare influenţă (până acolo încât 

identificarea concepţiei lui Rawls cu o teorie "bazată pe drepturi" aproape că a devenit un loc 

comun). Dworkin distinge între teorii politice 1) bazate pe scopuri, care iau vreun scop, 

                                                 
49. A se vedea A Theory of Justice, paragraful 9, în special pp. 46 - 48. 
50. A Theory of Justice, p. 47; p. 51. 
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precum îmbunătăţirea bunăstării generale, ca fundamental (utilitarismul se încadrează în 

această categorie); 2) teorii bazate pe datorii, care iau ca fundamentală vreo datorie, precum 

cea de a te supune voinţei lui Dumnezeu, ca fundamentală (imperativul categoric kantian se 

include aici); şi 3) teorii bazate pe drepturi, care iau vreun drept, bunăoară cel al fiecărui om 

la cea mai mare libertate posibilă, ca fundamental51. Teoria lui Rawls e de acest ultim tip: 

potrivit ei, dreptul fundamental al persoanelor care trăiesc într-o societate rawlsiană nu e cel la 

libertate, ci la libertăţi particulare. (În acest loc, subliniază Dworkin, apare şi o altă problemă: 

cum poate fi întemeiat dreptul fundamental la egalitate?)  

Am văzut că pentru Rawls caracterizarea adecvată a simţului nostru al dreptăţii nu se poate 

face fără a face apel la "principii şi construcţii teoretice care merg cu mult dincolo de normele 

şi standardele la care ne raportăm în viaţa de zi cu zi". El subliniază chiar că în acest sens s-ar 

putea să fie nevoie să recurgem la o matematică sofisticată: anume, la teoria alegerii raţionale. 

"Teoria dreptăţii este o parte, probabil cea mai semnificativă, a teoriei alegerii raţionale."52 

Potrivit lui Rawls, activitatea desfăşurată de persoanele aflate în poziţia originară poate fi 

modelată apelând la teoria alegerii raţionale: acele persoane sunt "egoiste" (nu în sensul 

obişnuit că le interesează doar lucruri precum averea, prestigiul etc. propriu, ci în acela că nu 

le interesează interesele celorlalţi); şi sunt raţionale, într-un sens restrâns, standard în teoria 

economică: acela de a folosi cele mai eficiente mijloace pentru a atinge anumite scopuri date. 

O astfel de înţelegere a temeiurilor dreptăţii a atras critici variate. S-a sugerat (plecându-se de 

la unele observaţii ale lui Rawls) că raportul dintre teoria dreptăţii şi cea a alegerii raţionale e 

mai complicat (de exemplu, cum se poate defini "funcţia de utilitate", dacă presupunem că 

persoanele aflate în situaţia originară sunt sub vălul de ignoranţă?). Apoi, chiar dacă efectiv 

teoria alegerii raţionale ar conţine ca parte teoria dreptăţii, nu e deloc clar că principiile lui 
                                                 
51. Dworkin însuşi e un adept al unei astfel de teorii: după el, drepturile sunt "atuuri decisive". A se 
vedea în acest sens cartea sa Taking Rights Seriously, Duckworth, London, 1977.  
52. A Theory of Justice, p. 16. Trebuie menţionat totuşi că în lucrările ulterioare Rawls respinge această 
teză. Cf. "Justice as Fairness: Political, not Metaphysical", în Philosophy and Public Affairs, 14 (1985) 
sau Political Liberalism, Columbia University Press, New York, 1993, Lecture II. 
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Rawls ar putea fi realmente derivate din supoziţiile făcute. În sfârşit, s-a sugerat (mulţi dintre 

critici au fost feminişti) că perspectiva lui Rawls e prea acontextuală, prea raţionalistă: ea nu 

poate fi pusă în acord cu acel tip de perspectivă morală care ţine cont de raporturile, relaţiile 

concrete (şi nu neapărat imparţiale, universalizabile) între oameni. Există o disjuncţie între 

etica rawlsiană a dreptăţii - a abstractizării, drepturilor, autonomiei, separării - şi etica grijii - a 

responsabilităţii, contextului, legăturilor interindividuale53. 

Tot dintr-o perspectivă feministă, S. Moller Okin argumentează că raporturile dintre etica 

rawlsiană şi una a grijii ar putea fi conceptualizată într-un mod cu totul diferit. Una din 

criticile sale priveşte ideea de văl de ignoranţă. Ea arată că felul în care defineşte Rawls 

această idee face ca problemele structurii de gen a societăţii şi în particular ale dreptăţii în 

interiorul familiei să ducă la tensiuni în teoria sa. Accentul e pus însă de S. Moller Okin pe 

ideea de poziţie originară. Aceasta nu trebuie înţeleasă nici abstract şi nici în termenii alegerii 

raţionale. Dimpotrivă: e posibil să se ofere o interpretare a acestei idei astfel încât criticile 

feministe să nu se mai aplice. Argumentul ei este că poziţia originară poate fi regândită în 

sensul că persoanele care o locuiesc să fie empatice: ele trebuie să poată să se pună în locul 

celorlalţi (şi, în particular, al persoanelor celor mai dezavantajate din societate). Astfel, poziţia 

originară nu mai poate fi gândită într-un chip abstract: cei care o populează nu sunt destrupaţi, 

ci sunt vii, cu capacităţi bine dezvoltate de empatie. Cum scrie Okin, "teoria rawlsiană a 

dreptăţii este în mod cât se poate de coerent interpretată ca o structură morală bazată pe 

preocuparea egală a persoanelor una faţă de cealaltă, ca şi faţă de ele însele, ca o teorie în care 

empatia faţă de şi grija pentru ceilalţi, ca şi conştientizarea diferenţelor, sunt componente 

cruciale". Dacă e corectă, poziţia formulată de Okin conduce la teza că distincţia fermă între o 

etică a grijii şi una a dreptăţii nu se susţine.  

                                                 
53. A se vedea C. Gilligan, In a Different Voice, Harvard University Press, Cambridge, Mass, 1982; N. 
Noddings, Caring: A Feminine Approach to Ethics, University of California Press, Berkeley, 1984.  
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M. Sandel şi A. MacIntyre se raportează la concepţia lui Rawls a dreptăţii ca echitate dintr-

o altă direcţie. Amândoi sunt, ca poziţie filosofică generală, comunitarieni. Iar critica pe care 

o aduc lui Rawls trebuie înţeleasă pornind tocmai de aici. Fiindcă, tot ca poziţie filosofică 

generală, Rawls este liberal: aceasta în sensul (cu siguranţă destul de vag, dar probabil 

percutant, al) unui angajament ferm faţă de valoarea libertăţii şi autonomiei individului, al 

ideii că indivizii trebuie să se bucure de libertatea conştiinţei, exprimării şi asocierii54. 

Comunitarienii consideră însă că poziţia liberală distorsionează relaţia dintre individ şi 

societatea sau comunitatea din care face parte şi că pune sub semnul întrebării accentul pe 

libertate şi pe drepturile individuale.  

Să încercăm să formulăm mai precis contrastul dintre cele două moduri de abordare55. 

Potrivit lui Rawls, persoanele aflate în spatele vălului de ignoranţă nu cunosc date 

fundamentale în ce le priveşte: faptul că ele au anumite scopuri ori valori şi nu altele nu e 

parte a sumei de informaţii de care dispun. Pentru comunitarieni, o atare înţelegere a 

persoanei umane nu e corectă: căci, argumentează ei, astfel persoana umană este luată ca 

independentă de scopurile, valorile sale; or, situaţia se prezintă diferit: tocmai acele scopuri şi 

valori sunt cele care dau identitate perosanei, care îi conferă sens; în afara lor, independentă 

de ele, ce poate fi acea persoană care se presupune că abia apoi le alege? Un al doilea contrast 

între poziţia liberală a lui Rawls şi cea comunitariană vizează ideea de poziţie originară. 

Pentru Rawls, indivizii aflaţi în poziţia originară abia urmează să aleagă principiile 

convieţuirii lor; scopurile şi valorile lor se presupune că sunt anterioare societăţii (care se 

formează abia ca rezultat al negocierii dintre indivizi). Dimpotrivă, comunitarianul insistă că 

societatea în care trăiesc oamenii le afectează atât înţelegerea de sine, cât şi felul în care ei 

                                                 
54. Ca să fiu mai precis, se cuvine să menţionez că modul în care caracteriza M. Sandel abordările 
deontologice şi pe care l-am menţionat mai devreme - anume ideea că "societatea e cel mai bine 
alcătuită atunci când e guvernată de principii care nu presupun ele însele nici o concepţie anume 
asupra a ceea ce e bine" - este, de fapt, aplicată de el liberalismului deontologic.  
55. Voi urma în cele ce urmează expunerea oferită de St. Mulhall şi A. Swift în Liberals and 
Communitarians, Blackwell, Oxford, 1992. 
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consideră că trebuie să îşi ducă traiul. Apoi, vălul de ignoranţă în spatele căruia se află 

persoanele din poziţia originară le împiedică să cunoască, atunci când aleg principiile 

dreptăţii, care este societatea din care fac parte, în care de fapt trăiesc. Această idee pare să 

implice că apartenenţa la o anumită cultură nu este esenţială, că principiile dreptăţii în fond 

sunt aplicabile oricărei societăţi, oricărei culturi. (Rawls îşi pune la un moment dat problema 

cum poate concepţia dreptăţii ca echitate "să determine un punct arhimedic din care să poată 

fi apreciată însăşi structura de bază a societăţii"56.) Aceste tendinţe universaliste nu sunt 

acceptabile pentru comunitarieni. După ei, e dubioasă încercarea de a aplica trans-cultural, 

fără restricţii, standardele de dreptate. Fiindcă particularităţile culturale sunt esenţiale pentru a 

înţelege corect felul în care o comunitate e organizată politic. În al patrulea rând, Rawls 

accentuează că principiile dreptăţii sunt neutre în raport cu scopurile ori valorile particulare pe 

care se întâmplă să le aibă cineva. Aici apar două probleme. Pe de o parte, se poate conchide 

de aici că - întrucât concepţia asupra dreptăţii ca echitate este neutră în raport cu diferitele 

scopuri, valori ale diferitelor persoane individuale, iar pe de altă parte ideea de dreptate este 

centrală unei concepţii morale (chiar dacă nu o epuizează) - aceste scopuri, ori alegerile făcute 

de persoanele individuale sunt rezultatul unor preferinţe subiective, imposibil de apreciat 

apelând la standarde obiective? Pe de altă parte, din această neutralitate se poate conchide că 

statul nu trebuie să facă ceva ce ar împiedica oamenii să facă alegerile pe care le doresc; el nu 

trebuie să intervină în felul în care oamenii vor să trăiască. Dar se poate trage şi concluzia că 

statul nu trebuie să părtinească nici un "plan de viaţă", de pildă cel dedicat ştiinţei ori cel 

dedicat huzurului? (Altfel zis, se poate conchide că din punct de vedere liberal statul trebuie 

să fie pe deplin "anti-perfecţionist"?) Dacă răspunsurile la cele două întrebări sunt (cel puţin 

parţial) afirmative, atunci comunitarianul se simte îndreptăţit să susţină, în răspărul 

                                                 
56. A Theory of Justice, p. 260. 
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liberalului, un obiectivism moral, precum şi o concepţie (mai tare sau mai slabă) 

perfecţionistă.  

Criticile formulate de M. Sandel şi A. MacIntyre concepţiei lui Rawls ar putea fi urmărite 

pe coordonatele schiţate mai sus. Să mai accentuăm asupra încă unui lucru. Anume, Sandel se 

apleacă în primul rând asupra conceptului de persoană pe care îl presupune dreptatea ca 

echitate. Poziţia pe care se aşează MacIntyre e mai dificil de formulat. Aceasta pentru că el 

este un susţinător al unei concepţii morale în care conceptul de virtute are un loc central. 

Virtutea este o dispoziţie a unei persoane de a acţiona într-un anumit mod: "o virtute este o 

calitate umană dobândită; posesiunea şi exercitarea ei tind să ne dea puterea să obţinem acele 

bunuri care sunt interne practicilor; iar lipsa ei ne împiedică realmente să obţinem vreunul din 

aceste bunuri", scrie MacIntyre. Când spunem că o persoană este dreaptă, nu atribuim o 

proprietate unei stări de lucruri. Reactualizând o perspectivă pe care, aşa cum am menţionat 

mai devreme, modernii au respins-o, MacIntyre subliniază că a fi drept sau nu e o proprietate 

a unei persoane: e o dispoziţie a acesteia de a acţiona într-un anumit chip. Cuprinderea în 

însăşi definiţia virtuţii a ideii de pracitcă indică o raportare la comunitatea din care facem 

parte: dreptatea nu poate fi înţeleasă decât relativ la un context social.  

Să încheiem printr-o schiţă sumară a direcţiilor principale din care a fost supusă criticilor 

teoria dreptăţii ca echitate:  

(1) Criticile dinspre dreapta, libertariene; în această privinţă, a se vedea R. Nozick, 

Anarchy, State, and Utopia, New York, 1974. 

(2) Criticile dinspre stânga, comunitariene; în această privinţă, alături de autori ca M. 

Sandel sau A. MacIntyre, din care în acest volum am inclus unele texte, se poate adăuga Ch. 

Taylor (a se vedea cartea sa Sources of the Self, Cambridge University Press, Cambridge, 

1990). 
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(3) Criticile post-moderniste; de pildă, M. Walzer, Spheres of Justice, Basic Books, New 

York, 1983 sau G. Warnke, Justice and Interpretation, The MIT Press, Cambridge, Mass, 

1992. 

(4) Criticile marxiste; de pildă, A. Buchanan, Marx and Justice, Methuen, London, 1982. 

(5) Criticile feministe; de pildă, A. Jaggar, Feminist Politics and Human Nature, 

Harvester, 1983, S. Moller Okin, Justice, Gender, and the Family, Basic Books, New York, 

1989. 

(6) Criticile conservatoare; de pildă, R. Scruton, The Meaning of Conservatorism, 

MacMillan, London, 1984.  

(7) Criticile liberale; de pildă, J. Raz, The Morality of Freedom, Oxford University Press, 

Oxford, 1986. 
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Tema 2: 

 

Libertatea 

Termeni cheie: libertate politică, libertate civilă., libertate negativă, libertate pozitivă, 

libertate ca oportunitate, libertate ca exercitare, libertate de exprimare, libertate de 

conştiinţă, libertate de asociere, libertate şi vătămare, libertate şi homosexualitate, libertate 

şi pornografie. 

 

Conţinutul capitolului:  

1. Înţelesul libertăţii 

2. Justificarea libertăţii 

3. Domeniul libertăţii 

Capitolul abordează problemele legate de libertatea umană, din trei perspective: conceptuală, a 

justificării, şi a domeniului libertăţii: 

1. Probleme de natură conceptuală: ce este libertatea? Şi anume, există un concept de libertate, 

sau noţiunea de “libertate” este ambiguă? Există un concept general de libertate, sau există 

numai libertăţi particulare? Iar dacă libertatea este un concept general, în ce fel se aplică 

acesta la cazurile practice? Iar dacă nu există “libertate”, ci numai libertăţi particulare, 

atunci ce au aceste cazuri în comun?  

2. Problema domeniului de aplicare a libertăţii: suntem obişnuiţi cu utilizarea acestei noţiuni în 

sfera politică, dar oare nu priveşte şi viaţa privată? De exemplu, poate fi invocată pentru a 

interzice o carte pe temeiuri religioase, pe motiv că ofensează ’bunele moravuri’, sau că este 

împotriva atitudinii sociale general acceptate (de exemplu, pentru că este antisemită)?  

3. Problema limitelor libertăţii: avem sau nu libertatea de a produce şi răspândi materiale 

pornografice, de a îngrădi libertatea altora, de a ne pune capăt vieţii? Există limite ale 

libertăţii, şi care ar fi acestea?  

  

Studenţii au obligaţia de a studia următoarele lucrări: 

J. St. Mill, Despre libertate (Editura Humanitas, Bucureşti, 1993);  I. Berlin, „Două concepte de 
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libertate”, în Patru eseuri despre libertate (Editura Humanitas, Bucureşti, 1996) 

 

 

1. Înţelesul libertăţii 

 În societatea modernă democratică, libertatea este acceptată la modul abstract ca o 

valoare fundamentală, alături de alte valori de bază, ca egalitatea, drepturile umane şi 

dreptatea. Nu putem să ne gândim la o societate democratică în care libertatea persoanelor ar 

fi drastic ameninţată. Însă întâmpinăm probleme în înţelegerea conţinutului ei de îndată ce 

încercăm să o înţelegem la modul concret. Există trei mari accepţiuni ale libertăţii, trei tipuri 

de teorii asupra libertăţii; şi – deşi fiecare este sprijinită de intuiţiile noastre cu privire la ce 

este libertatea – nu este deloc evident că toate cele trei cazuri sunt consistente între ele, că 

trimit  la un model comun de înţelegere a acesteia. În prima accepţiune, libertatea este definită 

ca libertate de manifestare publică. În a doua accepţiune, libertatea este interpretată ca lipsa de 

constrângere sau interferenţă (acesta este sensul pe care în principal autorii liberalii îl dau 

termenului), iar în a treia accepţiune, ca determinare interioară. Să le analizăm pe rând.  

 (a) Libertatea ca manifestare publică este definită nu în raport cu individul, ci în 

raport cu aranjamentele politice în care acesta trăieşte. În această accepţiune, o societate liberă 

este  acea comunitate politică în cadrul căreia indivizii iau parte activ la guvernare, elaborează 

legi şi iau decizii. Este vorba despre o comunitate care se autoguvernează, în sensul că nu este 

condusă de către străini. (Trebuie să fim atenţi să nu confundăm acest înţeles cu democraţia!) 

În acest sens al ei, libertatea este în mod prim şi fundamental o proprietate a societăţii: 

societatea care se autoguvernează este liberă; iar individul liber este individul care trăieşte 

într-o societate liberă.  

 O descriere amănunţită a acestui model al libertăţii întâlnim în lucrarea Despre 

libertate la antici şi la moderni a lui Benjamin Constant, în secţiunea referitoare la libertatea 

anticilor. Astfel, libertatea politică este un statut social care presupune participarea la 
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activităţi colective ca a sta în agora, a fi membru în juriu, şi libertatea de a nu fi sclav. (Să 

observăm  de asemenea că ideea libertăţii politice era mai uşor de realizat în societăţile antice 

mici, al căror număr mic de cetăţeni era de natură să le permită tuturor participarea în 

politică.)  Această înţelegere a libertăţii diferă însă în esenţial de libertatea în accepţiune 

modernă (de ceea ce se numeşte libertatea civilă). Libertatea civilă are ca subiect prim şi 

fundamental nu societatea (în cadrul căreia se manifestă cetăţenii), ci individul 

uman(cetăţeanul, oamenii care trăiesc în cadrul societăţii). El este liber în această accepţie 

atunci când presupune când are libertatea de a nu fi arestat arbitrar, de a-şi exprima opiniile, 

de a se asocia etc. Libertatea  politică, la fel ca şi libertatea civilă, se definesc în raport cu 

spaţiul public al societăţii: ele privesc acţiunea politică, deci acţiunea care vizează raporturile 

de putere dintre oameni în cadrul societăţii. 

 (b) Libertatea ca lipsă de constrângere sau interferenţă se defineşte ca o 

caracteristică a indivizilor, persoane luate ca întreg (înzestrate deopotrivă cu raţiune şi 

impulsuri iraţionale57), şi este asigurată prin două tipuri de activităţi: 1) protejarea de către 

guvern faţă de interferenţa altora; şi 2) impunerea de legi de către guvernare. De această dată, 

libertatea nu mai este definită ca acţiune în domeniul politic (ca în cazul libertăţii civile), ci ca 

ceea ce politica permite să se facă. În timp ce libertatea politică (accepţiunea (a)) îşi are 

realizarea deplină atunci când orice decizie politică este a cetăţenilor, libertatea civilă 

(accepţiunea (b)) îşi are realizarea deplină atunci când politicul intervine mai puţin în viaţa 

cetăţenilor.  

 (c) Libertatea ca determinare interioară se realizează acolo unde indivizii ca 

fiinţe complexe se comportă în mod autentic, potrivit cu ceea ce ei vor realmente ca fiinţe 

umane. Problema constă în definirea a ceea ce este autentic în individ, care îi permite să fie 

liber. De această dată, spre deosebire de accepţiunea anterioară (b), individul este liber atunci 

                                                 
57 În această accepţiune, libertatea mea de a îndeplini o acţiune este independentă de motivele pentru care doresc 
să îndeplinesc acţiunea respectivă. 
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când acţionează în mod raţional, adică atunci când nu se supune impulsurilor afective, 

iraţionale. Când poate fi cineva liber în acest sens? Unii autori care susţin această accepţie a 

libertăţii consideră că anumite condiţii externe, politice sunt necesare pentru ca această 

libertate să existe şi chiar admit că se poate acţiona politic pentru a-l face pe individ să 

acţioneze liber.  

 Deosebirea dintre accepţiile (b) şi (c) se regăseşte în distincţia lui Isaiah Berlin58 

dintre libertatea pozitivă şi libertatea negativă: 

i. Libertatea negativă este acel tip de libertate a cărei realizare presupune absenţa 

obstrucţiilor şi interferenţelor din partea altor oameni.  

Sunt liber (...) în măsura în care nici un individ sau grup de indivizi nu intervine în sfera mea de 

activitate. În acest înţeles, libertatea politică nu este decât spaţiul în interiorul căruia un om poate 

acţiona fără ca alţii să-l împiedice. Dacă alţii mă împiedică să fac ceea ce aş fi putut altfel să fac, 

nu sunt în întregime liber; iar dacă această arie este restrânsă sub o anumită limită, se poate spune 

că sunt constrâns, sau poate chiar aservit(...). Constrângerea implică intervenţia deliberată a altor 

fiinţe umane în interiorul spaţiului în care aş putea, în condiţii normale, să acţionez. (...). Prin a fi 

liber în acest sens eu înţeleg a fi scutit de orice imixtiune exterioară. Cu cât este mai vastă această 

arie de non-ingerinţă, cu atât este mai întinsă libertatea mea.59 

Berlin face anumite supoziţii: în primul rând, libertatea în această accepţiune nu depinde de 

factori naturali ci de acţiunile altor oameni. Cu alte cuvinte, această libertate nu îţi lipseşte 

pentru că nu poţi trăi fără să mănânci, sau pentru că nu poţi sări trei metri, ci doar atunci când 

nu poţi atinge un scop din cauza altor fiinţe umane. Apoi, acţiunile  celorlalţi trebuie să fie 

deliberate pentru a fi relevante pentru libertate. Din chiar definiţia libertăţii negative decurg 

câteva probleme: (1) de ce doar acţiunile directe ale oamenilor sunt limitări ale libertăţii 

negative? Nu putem considera că şi obstacolele economice (cum ar fi lipsa de resurse) sunt 

astfel de limitări? Sau legile, nici acestea nefiind acţiuni directe ale oamenilor? (2) De ce este 

vorba neapărat despre acţiuni deliberate ale celorlalţi? (3) Cât de directă trebuie să fie acţiunea 

                                                 
58 În Patru eseuri despre libertate,  eseul Două concepte de libertate, Humanitas, Bucureşti, 1996. 
59 Berlin, op. cit., p. 204-206 

48 



 

cuiva ca să îmi limiteze libertatea negativă? Toate acţiunile noastre au consecinţe, iar acestea 

pot fi intenţionate, doar prevăzute, sau chiar necunoscute de către noi. (4) Ce este aceea o 

constrângere? Este aceasta lipsa alternativelor, sau altceva? 

ii. Libertatea pozitivă derivă din dorinţa individului de a-şi fi propriul stăpân, din 

dorinţa de autoguvernare, de a fi eu însumi cel care decide pentru mine, şi nu alte forţe 

străine. Chiar atunci când nu există constrângeri exterioare, sau interferenţe din partea 

celorlalţi, se poate spune că nu eşti liber în măsura în care, de pildă, eşti supus pasiunilor, nu 

reuşeşti să te decizi, suferi de boli care te împiedică să decizi, sau eşti ignorant.  

Libertatea pozitivă ridică mai multe probleme. De exemplu, dacă libertatea este o 

valoare, ne putem întreba în ce măsură pot fi oamenii obligaţi (constrânşi) să fie liberi? Pentru 

adepţii teoriei libertăţii pozitive oamenii pot fi obligaţi să fie liberi, însă pentru adepţii 

înţelesului negativ al libertăţii e mult mai dificil de admis. Cele două concepte sunt 

coexistente, căci, de pildă, factorii care fac să nu ai libertate pozitivă pot fi rezultatele acţiunii 

altora (cum ar fi în cazul în care prin acţiunea altora eşti menţinut în ignoranţă).  

Berlin oferă trei răspunsuri la întrebarea în ce constă exact libertatea pozitivă:  

a. Este libertatea ca putere sau capacitate de a acţiona în anumite feluri în funcţie de 

voinţa individuală: 

Vreau să fiu instrumentul propriei mele voinţe şi nu al voinţei altora. Vreau să fiu un subiect şi 

nu un obiect (...) Doresc să fiu cineva, să nu fiu un nimeni; vreau să fiu un om al faptei: să decid 

şi nu doar să execut deciziile luate de alţii în numele meu; să acţionez în virtutea propriilor mele 

orientări, iar nu dirijat de natura exterioară sau de alţi oameni ca şi cum aş fi un lucru, un animal 

sau un sclav incapabil să-şi asume condiţia sa de om, adică să conceapă scopuri şi strategii 

proprii pentru a le atinge60. 

b. Este capacitatea de a-ţi direcţiona raţional viaţa, potrivit dorinţelor raţionale: 

                                                 
60 Berlin, op.cit., p. 214-5 
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Oare nu au trăit oamenii experienţa eliberării lor din sclavia spirituală sau din sclavia faţă de 

natură şi nu au devenit oare conştienţi, cu această ocazie, de existenţa în ei, pe de o parte, a 

unui eu dominator, pe de alta, a unui eu dominat? Acest eu dominator este identificat, în 

multimple variante, cu raţiunea, cu ’natura mea superioară’, cu eul care proiectează şi năzuie 

spre satisfacţiile depline, dar îndepărtate, cu eul meu ’real’, ’ideal’ sau ’autonom’ sau cu ’ce 

am mai bun în mine’; el este pus apoi în opoziţie cu impulsul iraţional, cu dorinţele 

necontrolate, cu natura mea ’inferioară’, cu căutarea satisfacţiilor imediate, cu eul meu 

’empiric’ sau ’heteronom’, gata să se lase purtat de orice adiere de dorinţă sau de pasiune, un 

eu ce trebuie strict disciplinat pentru a putea fi ridicat la înălţimea ’adevăratei’ sale naturi61. 

c. Este autodeterminarea colectivă, unde fiecare îşi joacă rolul în controlarea 

mediului: 

Adevăratul eu ar putea fi conceput ca o entitate mai vastă decât individul (în înţelesul obişnuit 

al termenului), ca un „întreg” social faţă de care individul n-ar fi decât un element sau un 

aspect: un trib, o rasă, o biserică, un stat, marea societate a celor vii, a morţilor şi a celor încă 

nenăscuţi. 

 Aceste răspunsuri însă, ridică la rândul lor alte probleme, cum ar fi aceea dacă ele 

definesc un singur concept de libertate (libertatea pozitivă), sau este vorba de trei înţelesuri 

ale libertăţii. Al doilea răspuns ne duce cu gândul la libertate în sens de lipsă de constrângere 

interioară, în timp ce al treilea pare mai degrabă să se refere la libertate în sensul anticilor. Pe 

de altă parte, unele din cele trei răspunsuri pot fi periculoase, căci permit interpretări 

totalitariste. De exemplu, plecând de la ideea că oamenii pot fi forţaţi să fie liberi, se poate 

argumenta că oponenţii politici nu-şi cunosc adevăratul sine, adevăratele dorinţe, motiv pentru 

care aceştia pot fi reduşi la tăcere. Dacă ne gândim la cel de-al treilea sens al libertăţii 

pozitive, ca autodeterminare colectivă, să observăm că cineva ar putea într-adevăr argumenta 

astfel: dacă adevăratul eu este întregul social, atunci societatea ca întreg are dreptul să impună 

                                                 
61 Berlin, Patru eseuri..., p. 215-6 
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ceea ce este bine şi ceea ce nu este bine pentru fiecare dintre noi; ea cunoaşte mai bine decât 

fiecare dintre noi în parte ce ne este sau nu folositor, ce decizii trebuie să luăm etc.  

 Distincţia lui Berlin între libertatea negativă („freedom from”: libertatea faţă de 

obstrucţii) şi libertatea pozitivă („freedom to”: libertatea să acţionezi) a devenit centrală în 

discuţiile legate de conceptul de libertate.  

 Dar poate realmente să fie argumentată existenţa unei astfel de distincţii? Criticile în 

această privinţă au venit din două direcţii principale de argumentare: pe de o parte se arată că 

distincţia în sine nu poate fi susţinută (aceasta este critica lui MacCallum), iar pe de alta că ea 

este o distincţie superficială, care maschează altele mai profunde (critică formulată de Ch 

Taylor).  

1. Argumentul că nu se poate deosebi între cele două tipuri de libertăţi 

Analiza lui MacCallum pleacă de la felul cum utilizăm cuvântul libertate. Astfel, noi ne 

referim la libertate în contexte diferite: într-un fel vorbim despre libertate în expresii ca (a) 

societate liberă, libertatea voinţei, altfel ca (b) libertatea alegerii („free to choose”), şi altfel ca 

(c) libertatea de griji materiale („free from”). În aceste trei expresii, aparent folosim concepte 

diferite de libertate; însă, argumentează MacCallum, toate sunt folosiri eliptice ale aceluiaşi 

concept. Libertatea este întotdeauna: 

1) a cuiva;  

2) faţă de ceva;  

3) de a face (de a nu face; de a deveni, de a nu deveni) ceva.  

 Avem aici o relaţie triadică: x e liber faţă de y să facă (să nu facă, să devină, să nu 

devină) z, unde x este agentul (individ, societate, instituţie), y sunt constrângerile, restricţiile, 

interferenţele, iar z acţiunile, caracteristicile caracterului unei persoane. În situaţia (a) nu e 

menţionat agentul – societatea liberă este a unor agenţi. În situaţia (b) nu este clar ce 
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corespunde lui y – în chestiuni politice, unii indivizi nu resimt presiunile legale ca atare. Iar în 

situaţia (c) nu este clar ce corespunde lui z.  

 Aşadar, nu există două concepte diferite de libertate, aşa cum sugera Berlin: există, 

susţine MacCallum, un singur concept (triadic) de libertate. Noi accentuăm când asupra 

faptului că libertatea vizează obstacolele, constrângerile care apar – şi atunci vrem să vorbim 

despre „libertatea negativă” – când asupra acţiunilor pe care le facem – şi atunci vorbim 

despre „libertatea pozitivă”.  

 MacCallum admite însă că I. Berlin nu s-a înşelat însă pur şi simplu, sau nu a 

hipostaziat diferitele accente pe care le facem atunci când vorbim despre libertate. După el, 

Berlin a plecat de la ceva real, dar a conceptualizat incorect situaţia pe care a observat-o. Într-

adevăr, spune MacCallum, autorii care au abordat problema libertăţii diferă între ei în feluri 

semnificative. Anume, ei diferă în felul în care concep natura relatelor care definesc 

libertatea; ei diferă în felul în care concep natura acelor x, z şi y care apar în definiţia 

libertăţii: x e liber faţă de y să facă (să nu facă, să devină, să nu devină) z. Astfel, conform 

adepţilor perspectivei numite de Berlin libertate negativă, x sunt persoane, fiinţe umane vii, 

y sunt aranjamentele realizate de oameni (deşi acestea diferă în funcţie de rolul acordat 

regulilor, practicilor, etc.), iar z acţiunile persoanelor. Conform adepţilor perspectivei numite 

de Berlin libertate pozitivă, x sunt persoanele ’reale’ sau ’raţionale’ care au două alternative: 

sau retragerea în citadela interioară, sau exprimarea sinelui real, legat profund de familia, 

cultura, naţiunea din care face parte persoana; y nu sunt doar aranjamentele create de oameni, 

ci şi cele care pot fi înlăturate de oameni (pentru a micşora suferinţa omenirii, de exemplu), 

iar z sunt şi acţiunile şi condiţiile caracteriale.  

2. Argumentul că distincţia lui Berlin maschează alte distincţii, mai profunde 
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Charles Taylor62 este de acord cu distincţia lui Berlin, dar o consideră o distincţie de 

suprafaţă. Mai în profunzime, argumentează el, este o altă distincţie – cea dintre libertatea ca 

exercitare şi libertatea ca oportunitate. Când vorbim despre libertatea ca exercitare ne 

referim la libertatea de a te determina singur, de a-ţi determina viaţa, de a te autorealiza – 

avem în vedere libertatea ca acţiune propriu-zisă de a fi liber. În schimb, libertatea ca 

oportunitate este libertatea de a avea opţiuni, chiar dacă nu faci nimic în acest sens – eşti liber 

atunci când, dacă ai vrea, ai putea să faci ceea ce îţi doreşti. Vedem că, aparent, libertatea ca 

oportunitate seamănă cu libertatea negativă. Însă cele două concepte nu sunt identice, căci nu 

poţi spune despre cineva că e liber (în sensul libertăţii negative) dacă nu e deloc realizat, dacă 

nu-şi pune nici măcar problema de a se realiza. Libertatea negativă, afirmă Taylor, presupune 

şi ceva de tipul libertăţii ca exercitare. Însă în ceea ce priveşte libertatea pozitivă, ea se 

identifică cu libertatea ca exercitare.  

După Taylor, avem următoarea relaţie între libertatea negativă şi cea pozitivă: libertatea 

negativă este absenţa constrângerilor, libertatea pozitivă se realizează doar acolo unde 

societatea se caracterizează prin anumite aranjamente sociale. Există însă, argumentează 

Taylor, un pas intermediar, şi anume acela că se poate deosebi între motivaţii: a fi liber 

înseamnă nu a face absolut orice, ci ceea ce vrei cu adevărat.  

În esenţă, critica lui Taylor subliniază următoarele aspecte: întâi că libertatea negativă 

presupune şi libertatea ca exercitare; apoi că ea presupune o deosebire între scopuri; iar în al 

treilea rând, că ea admite unele dorinţe ca fiind frustrante pentru libertate. Dar la ce se referă 

Taylor când vorbeşte despre deosebiri între scopuri? Se referă la faptul că unele scopuri sunt 

mai semnificative decât altele, şi deci că unele obstacole sunt mai importante pentru noi decât 

altele. Să ne gândim la următorul exemplu: se poate spune că Marea Britanie este mai puţin 

liberă decât Albania, pe motiv că are mai multe semafoare, în timp ce cea din urmă are puţine 

                                                 
62 În lucrarea What’s wrong with negative liberty?, 1979 
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semafoare, dar pe teritoriul ei este restrânsă libertatea de exprimare religioasă (pentru că 

religia este oficial interzisă)63?  Intuiţia noastră, care spune că într-adevăr Marea Britanie nu 

este mai puţin liberă decât Albania, se bazază pe presupunerea ca deosebirile între obstacole 

în calea libertăţii sunt nu doar cantitative, ci şi calitative; noi considerăm că obstacolele în 

calea libertăţii religioase sunt mult mai importante decât cele pe care le impun semafoarele. 

De altfel, înşişi adepţii libertăţii negative admit că nu toate oportunităţile sunt egale: unele 

dorinţe pot fi mai semnificative, mai nobile, mai bune, iar altele mai triviale, mai josnice, mai 

puţin nobile. Spuneam mai sus că unele dorinţe sunt resimţite ca frustrante. Într-adevăr, eu îmi 

pot dori să fac carieră politică; fiind însă persoană foarte emotivă, şi cu teamă de a vorbi în 

public, resimt această dorinţă a mea ca frustrantă.  (Pot fi găsite nenumărate exemple de astfel 

de dorinţe, cum ar fi: îmi place să fumez, ştiind că fumatul îmi face rău la plămâni; sau: sunt 

jucător împătimit de fotbal, dar această pasiune a mea îmi pune în pericol căsnicia.) 

Notă: Libertate şi libertăţi. Există dispute în privinţa posibilităţii înseşi de a justifica 

conceptul de libertate: există argumente conform cărora nu putem justifica libertatea, ci doar 

libertăţile particulare. Astfel, după R. Dworkin, nu există un drept general la libertate, iar 

Rawls defineşte o listă de libertăţi: de gândire şi de conştiinţă, politice, de asociere, libertăţi 

specificate de libertatea şi integritatea persoanei etc.. Alţi autori consideră însă că putem 

justifica nu numai libertăţile particulare, ci chiar libertatea ca atare. Căci, dacă nu am putea 

justifica libertatea ca atare, nu am putea da seamă de motivul pentru care numim „libertăţi” 

diferite feluri de libertate. Ori de câte ori folosim acelaşi cuvânt pentru lucruri diferite, trebuie 

ca în spate să fie acelaşi concept. Autori precum Hart afirmă că, dacă se poate justifica un 

drept, atunci este cel de libertate, iar J.St.Mill susţinea că există un principiu al libertăţii, iar 

acest principiu vizează esenţialmente un singur concept.  

  

                                                 
63 Articolul lui Taylor a fost elaborat la sfârşitul anilor 70, când într-adevăr în Albania aşa stăteau lucrurile. 
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2. Justificarea libertăţii 

 Există două strategii dominante în demersul de a justifica libertatea: argumente de tip 

consecinţionist, şi argumente de tip deontologist. Conform adepţilor primului tip de 

argumente, libertatea e valoroasă pentru că promovează alte lucruri valoroase (deci este 

valoroasă în sens instrumental). De exemplu, J.St.Mill afirmă în capitolul trei al lucrării 

Despre Libertate că fericirea generală este cel mai bine promovată dacă libertatea fiecăruia 

este mai largă. Pentru a înţelege corect argumentele lui Mill, sunt necesare câteva observaţii 

preliminare. Mai întâi, nu vom putea lua în considerare orice plăcere sau neplăcere a 

oamenilor, căci atunci, pe criterii utilitariste, s-ar putea accepta restângerea libertăţii. Să ne 

imaginăm de pildă o societate cu trei indivizi: doi din aceştia au neplăcerea de a vedea pe alţii 

jucând poker, drept pentru care acest joc va fi interzis în societatea cu pricina. Intuiţia noastră 

ne va spune aici că este încălcată libertatea. Pentru utilitarişti, atunci când ne întrebăm dacă 

este corect din punct de vedere moral să procedăm într-un anumit mod, ceea ce contează este 

maximizarea utilităţii (a „fericirii”) tuturor celor implicaţi. Or, aplicând acest criteriu în cazul 

de mai sus, ar decurge că jocul de poker va trebui interzis într-o societate precum cea descrisă. 

Utilitariştii se feresc să ajungă însă la asemenea concluzii, care sunt în răspărul ideilor noastre 

comune despre libertatea individuală. Argumentul lor este că problemele apar fiindcă noi am 

luat în considerare nu numai plăcerile  sau neplăcerile pe care oamenii le resimt în privinţa 

unor fapte reale, ci şi plăcerea sau neplăcerea lor ca alţi oameni să aibă anumite preferinţe. Or, 

susţin utilitariştii aceste tipuri de plăceri nu vor trebui luate în considerare atunci când 

calculăm „fericirea generală”. (Această distincţie între preferinţele oamenilor va fi importantă 

mai jos, când vom discuta despre acţiunile ofensatoare sau jignitoare.) 

O a doua observaţie necesară în acest context este aceea că există două variante ale 

teoriei utilitariste: există un utilitarism relativ la acţiuni (act utilitarianism) şi un utilitarism 

relativ la reguli (rule utilitarianism). În primul caz argumentele încearcă să arate în ce condiţii 
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o acţiune a noastră este corectă din punct de vedere moral. Criteriul admis de utilitarişti este 

că o acţiune este moral corectă dacă ea produce cea mai mare utilitate pentru toţi cei implicaţi 

sau afectaţi. De pildă, un părinte care îşi sfătuieşte copilul să se înscrie la o facultate 

acţionează corect din punct de vedere moral dacă astfel consecinţele pentru copil, dar şi 

pentru familie (sau chiar pentru prietenii lor) sunt mai bune decât cele ale oricărei alte decizii. 

Pentru un utilitarist relativ la reguli, problema este nu aceea de a determina dacă o acţiune este 

corectă din punct de vedere moral, ci dacă adoptarea unei anumite reguli e de natură să 

producă cea mai mare utilitate. De pildă, să considerăm regula după care fiecare trebuie să îşi 

ţină promisiunile făcute. Această regulă, argumentează un utilitarist de al doilea tip, este una 

morală, fiindcă respectarea ei produce încredere între membrii societăţii şi face posibile 

raporturile sociale, tranzacţiile economice etc. Desigur, pentru fiecare dintre noi de multe ori 

încălcarea acestei reguli ar produce cea mai mare utilitate (de exemplu, am promis să restitui 

la timp banii împrumutaţi de la un prieten; dar pentru mine ar fi mult mai util să nu îmi plătesc 

datoria); însă nerespectarea regulii ar face ca încrederea între oameni să se prăbuşească, iar 

dacă nimeni nu ar mai respecta-o atunci însăşi regula nu ar mai avea sens. Ca urmare, un 

astfel de utilitarist susţine că e moral corect să ne respectăm promisiunile, chiar dacă 

nerespectarea ei uneori ne-ar produce consecinţele cele mai bune. 

 Să vedem acum care sunt argumentele lui Mill în general pentru libertate (i), şi în 

favoarea libertăţilor speciale (ii): 

(i) În primul rând, chiar dacă oamenii greşesc, este mai probabil ca fiecare din ei să 

aibă dreptate în privinţa a ce îl sau ce o face să fie fericit(ă), decât altcineva. La un 

nivel general, independenţa judecăţii duce la consecinţe mai bune decât 

recomandările altora. Apoi, cultivarea libertatăţii individuale duce la dezvoltarea 

persoanelor. Cei ce nu cred în libertate, afirmă Mill, sunt mai puţin fericiţi, în 

măsura în care nu-şi dezvoltă capacitatea de a alege. În al treilea rând, libertatea 
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permite o pluralitate de moduri de viaţă şi de tipuri de personalitate. Dar de ce 

diversitate este ceva bun? Pentru că, în diversitate, fiecare se poate dezvolta mai 

deplin; diversitatea duce la progres, iar progresul la fericire. Pe de altă parte, 

pentru că se experimentează diferite moduri de viaţă, există modele diferite, iar 

astfel cei care prin natura lor sunt mai puţin creativi pot evalua mai multe 

posibilităţi pentru a-şi creşte satisfacţia proprie.  

(ii) Una din libertăţile speciale evaluate de Mill ca instrumental valoroase este 

libertatea de exprimare, care facilitează căutarea adevărului, garantează 

guvernarea democratică şi promovează autonomia individuală. Prin avansarea de 

idei diferite, iar apoi prin critica acestora, libertatea de exprimare permite creşterea 

cunoaşterii. În ceea ce priveşte ideile false, critica permite respingerea lor; iar în 

ceea ce priveşte ideile deja acceptate ca adevărate, prin supunere la discuţii critice, 

ele nu sunt lăsate să devină dogme. Alegerile libere nu ar fi cu adevărat libere fără 

dezbatere şi critica politicilor candidaţilor. Libertatea de exprimare permite 

combaterea corupţiei şi e o condiţie a impunerii drepturilor individuale. Pentru că 

o viaţă fericită presupune capacitatea de a-ţi alege liber planul de viaţă, iar 

libertatea de exprimare ajută oamenii să-şi exercite capacitatea de raţionament, ea 

este esenţială pentru alegerea autonomă, şi se dovedeşte încă o dată valoroasă.  

Argumentaţia lui Mill ridică însă anumite probleme. Întâi, e problema dacă nu cumva 

Mill este prea optimist în ceea ce priveşte natura umană. Am văzut că, în opinia sa, dacă 

oamenii sunt liberi, ei îşi vor dezvolta o pluralitate de moduri de viaţă. Ce se întâmplă însă cu 

lenea, conformitatea, lipsa de interes pentru viaţă, atât de frecvente printre stările comune ale 

oamenilor? Apoi, dacă este doar instrumentală, atunci libertatea nu e decât condiţia suficientă 

pentru o societate în care fericirea e mare. Dar, tot în manieră utilitaristă, s-ar putea afirma că 
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am putea avea o astfel de societate şi fără libertate. În al treilea rând, afirmaţia lui Mill că o 

libertate e bună chiar dacă nu duce la consecinţe bune, este contraintuitivă.  

A doua strategie în demersul de justificare a libertăţii este cea de tip deontologist: 

conform acestei abordări, libertatea este intrinsec valoroasă. Rawls este unul din autorii care 

abordează problema libertăţii prin prisma acestei strategii. Ştim că pentru Rawls primul 

principiu al dreptăţii este cel al libertăţii, iar conform celui de-al doilea principiu, libertatea 

poate fi restrânsă numai de dragul libertăţii (regula de prioritate). Dar aici apar două 

probleme:  

(a) care sunt temeiurile pentru a alege acele libertăţi de bază? Şi  

(b) cum se specifică mai precis acele libertăţi şi cum se ajustează ele una la alta? 

Vom aborda mai întâi prima problemă, a temeiurilor pentru a alege între libertăţi. 

Rawls oferă două răspunsuri acestei probleme: în lucrarea O teorie a dreptăţii (1971) el spune 

că temeiurile ţin de interesele persoanelor, iar în lucrarea Liberalismul politic (1993) că 

acestea ţin de caracteristicile morale ale persoanelor. În prima lucrare, Rawls argumentează că 

libertatea este un bun primar care diferă de celelalte bunuri primare (ca de exemplu o pâine, 

un program TV, o autostradă sau o piscină) într-un mod fundamental. Anume, în timp ce în 

cazul tuturor celorlalte funcţionează principiul diminuării utilităţii marginale, aşa ceva nu se 

întâmplă cu libertăţile noastre. Ce înseamnă acest lucru? La primirea unui bun primar, există 

un grad de utilitate, care scade pe măsură ce primim acel bun în mai multe rânduri, sau în 

cantităţi mai mari. În cazul libertăţii însă, nu putem spune că, cu cât avem mai multă, cu atât 

ne-o dorim mai puţin. Dimpotrivă, în societăţile contemporane creşte tot mai mult nevoia 

oamenilor de libertate, pe care ei sunt nu dispuşi să o schimbe cu nimic: 

În mare, temeiul regulii de prioritate e următorul: pe măsură ce condiţiile de civilizaţie se 

îmbunătăţesc, semnificaţia marginală pentru bunuri constând în avantaje economice şi sociale 

ulterioare se diminuează relativ la interesul pentru libertate, care devine mai puternic pe 

măsură ce condiţiile pentru realizarea libertăţii egale sunt mai deplin realizate. De la una numit 
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punct devine şi rămâne iraţional din punct de vedere al poziţiei originare să se admită mai 

puţină libertate de dragul unor mijloace materiale mai mari. (...) sub condiţii favorabile 

interesul fundamental de a ne determina planul de viaţă obţine un loc prioritar. 

Aşa cum e formulată susţinerea lui Rawls, s-ar părea că modul în care ne putem convinge 

că aşa stau lucrurile este acela de a face cercetările empirice. Am putea cerceta diversele 

societăţi de astăzi şi am putea încerca să corelăm condiţiile de civilizaţie din cadrul lor cu 

interesul pentru libertate al oamenilor din cadrul lor. Dar dacă empiric se va dovedi că 

lucrurile nu stau astfel? Va infirma acest lucru teza lui Rawls privind primatul ideii de 

libertate, teza sa că libertatea nu poate fi restrânsă decât de dragul libertăţii?  

Să ne amintim aici că teoria lui Rawls este filosofică. Ea reprezintă o 

abordare normativă, altfel zis ea urmăreşte să arate cum trebuie să stea 

lucrurile, chiar dacă efectiv ele nu stau astfel. Ca abordare conceptuală, ea 

nu poate să fie testată simplu, apelând la cercetări empirice precum cea 

sugerată mai devreme.  

 

Pentru a contracara o astfel de critică, în cea de-a doua sa lucrare menţionată mai sus, 

Liberalismul politic, Rawls sugerează o altă abordare, care pleacă de la caracteristicile morale 

ale persoanelor. Persoanele, arată Rawls, au două puteri morale: 1) capacitatea pentru un simţ 

al corectitudinii morale; şi 2) capacitatea de a fi raţionale (de a-şi făuri un plan de viaţă). 

Datorită primei capacităţi, oamenii, putându-se închipui în minoritate (aici Rawls propune 

celebra sintagmă a „vălului ignoranţei”; în esenţă, este vorba despre capacitatea de a se 

închipui în poziţia altuia), au fiecare o puternică raţiune pentru susţinerea ideii de libertate. 

Plecând de la a doua putere morală, capacitatea persoanei de a fi raţională, Rawls invocă două 

argumente în favoarea libertăţii. Primul este consecinţionist: dacă eşti liber să-ţi exerciţi 

capacitatea de a-ţi făuri un plan de viaţă, această libertate devine un mijloc pentru a atinge 

binele personal. Al doilea este neconsecinţionist: avem un plan de viaţă, îl apreciem ca fiind 
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bun, dar dorim în plus ca această apreciere să fie parte a planului nostru de viaţă. Cu alte 

cuvinte, ideea de a fi liber este în sine valoroasă, fiind parte a planului nostru de viaţă şi 

implicit a modului nostru de a concepe viaţa.  

Despre cea de-a doua problemă pe care o menţionam la începutul discuţiei despre Rawls, 

şi anume cum se specifică mai precis libertăţile de bază, şi cum se ajustează ele una pe alta, 

vom spune aici doar că libertăţile pot intra în conflict între ele, şi între ele şi celelalte valori, şi 

rămâne să vedem mai jos în ce fel se poate întâmpla acest lucru.  

 

3. Domeniul libertăţii 

 Unde se manifestă libertatea şi între ce limite nu e legitimă restrângerea ei? Răspunsul 

solicită determinarea unui domeniu al libertăţii – deci a unui domeniu în care persoana poate 

să facă anumite acţiuni şi în care prima facie e ilegitimă impunerea de către stat de obstacole, 

constrângeri. Cel mai cunoscut răspuns în acest sens este cel formulat în Despre libertate de J. 

St. Mill. Potrivit principiului vătămării al lui Mill, nu e legitimă nici o constrângere dacă 

acţiunea mea nu vatămă pe alţii64:  

Scopul acestui eseu este de a afirma un principiu foarte simplu ca fiind întru totul îndreptăţit 

să guverneze pe de-a întregul raporturile bazate pe constrângere şi control, dintre societate şi 

individ, indiferent dacă mijlocul folosit va fi forţa fizică, sub forma pedepsei legale, sau va fi 

constrângerea morală a opiniei publice. Acest principiu este următorul: unicul scop care îi 

îndreptăţeşte pe oameni, individual sau colectiv, la ingerinţe în sfera libertăţii de acţiune a 

oricăruia dintre ei este autoapărarea; unicul ţel în care puterea se poate exercita, în mod 

legitim, asupra oricărui membru al societăţii civilizate, împotriva voinţei sale, este acela de a 

împiedica vătămarea altora. Propriul bine, fizic sau moral, nu constituie o îndreptăţire 

                                                 
64 Observaţi că Mill delimitează cu atenţie subiecţii principiului vătămării; anume, el se poate aplica efectiv doar 

unor anumite categorii de persoane – anume celor capabile de progres prin convingere şi persuasiune (deci 

persoanelor mature) –  şi numai celor care trăiesc în societăţi libere, civilizate.  
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suficientă. Un om nu poate fi constrâns, în mod legitim, să facă un anumit lucru sau să se 

abţină de a-l face pentru că ar fi mai bine pentru el să se comporte astfel, pentru că acest lucru 

l-ar face să fie mai fericit sau pentru că, în opinia altora, este înţelept sau este drept ca el să se 

comporte astfel. Toate acestea sunt bune temeiuri pentru discuta cu el, pentru a-l mustra sau 

implora, dar nu şi pentru a-l constrânge sau a-i face rău dacă se comportă altfel (...). sub 

aspectele care îl privesc doar pe el însuşi, independenţa lui este, de drept, absolută. Asupra lui 

însuşi, a propriului trup şi spirit, individul este suveran. 

Nici nu mai este, poate., necesar să spunem că această doctrină este menită să fie aplicată 

numai fiinţelor umane aflate la maturitate. Nu ne referim la copii sau la tinerii care nu au ajuns 

încă la vârsta pe care legea o fixează ca vârstă a bărbăţiei sau a maturităţii feminine. Cei care 

se află în faza în care se cere să fie încă îngrijiţi de alţii trebuie apăraţi împotriva propriilor 

fapte la fel ca şi împotriva oricăror primejdii din afară. Pe acelaşi temei, putem să nu luăm în 

considerare acele etape înapoiate din dezvoltarea societăţii în care specia umană era – putem 

aprecia – nematurizată.65 

 Însă când putem spune că a avut loc o vătămare? De pildă, pot spune că am fost 

vătămat atunci când doctorul mi-a scos o măsea, deci mi-a provocat durere fizică? În mod 

obişnuit, noi nu suntem tentaţi să includem o astfel de acţiune a medicului între cele care ne 

produc vătămări. Mai precis formulat, Mill are în vedere numai acele acţiuni care se 

interferează cu cele prin care noi ne urmărim  interesele; ne vatămă acele acţiuni ale altor 

persoane care perturbă urmărirea de către noi a scopurilor pe care ni le-am propus; dar nu şi 

1) acţiunile altor persoane, care nu interferează în nici un fel cu cele ale noastre şi, de 

asemenea, nici 2) acţiunile noastre 

Principiul vătămării presupune aşadar o distincţie importantă între două feluri de 

acţiuni: 1) cele care nu îl afectează decât pe autorul lor (sunt self-regarding acts); şi acţiuni 

care prin consecinţele lor afectează şi alte persoane în afara autorului lor (sunt other-

regarding acts). Principiul vătămării nu se aplică în cazul acţiunilor de primul tip: aşa cum 
                                                 
65 J.St. Mill, Despre Libertate, Humanitas, Bucureşti, 1994, p. 17-18 
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sublinia Mill, faptul că eu fac o acţiune care mă afectează doar pe mine nu este în nici un fel o 

raţiune suficientă pentru ca statul să intervină asupra mea, oricare ar fi consecinţele asupra 

mea ale propriilor mele acţiuni. Căci, scrie Mill, „asupra lui însuşi, a propriului trup şi spirit, 

individul este suveran”.  

Din această distincţie decurge o alta, de o importanţă uriaşă. Anume, spune Mill,  

Există însă o sferă de acţiune în care societatea, spre deosebire de individ, este interesată 

numai în mod indirect (sau chiar deloc); ea cuprinde acea parte din viaţa şi conduita unui om 

care nu-l atinge decât pe el însuşi, sau, dacă îi atinge şi pe ceilalţi, aceasta se întâmplă numai 

cu participarea şi acordul lor sincer, liber şi voluntar. Iar când spun că îl atinge doar pe el 

însuşi, înţeleg prin aceasta că îl atinge în primul rând şi în mod direct, căci, bineînţeles, orice îl 

atinge pe el poate atinge prin el şi pe alţii.66 

Aşadar, plecând de la deosebirea dintre acţiuni care vizează doar pe autorul lor şi acţiuni care 

îi vizează şi pe alţii (acţiuni self-regarding şi other-regarding), putem să distingem între două 

sfere ale societăţii: cea privată şi cea publică. Sfera privată este cea care, după Mill, 

„cuprinde acea parte din viaţa şi conduita unui om care nu-l atinge decât pe el însuşi, sau, 

dacă îi atinge şi pe ceilalţi, aceasta se întâmplă numai cu participarea şi acordul lor sincer, 

liber şi voluntar”. În această sferă individul este liber: statul nu este legitim să intervină, să 

impună constrângeri, obstacole în privinţa comportamentului individual. Sfera publică este 

cea în care se manifestă acţiunile care, prin consecinţele lor, afectează şi alte persoane decât 

autorul lor. Aici este locul de manifestare a principiului vătămării şi aici este legitimă 

intervenţia statului, pentru a proteja libertatea fiecăruia dintre noi de interferenţele altora. 

Pentru Mill, sunt trei tipuri de acţiuni care, prin consecinţele lor, nu ne afectează decât 

pe noi, şi anume cele care ţin de:  

(a) domeniul lăuntric al conştiinţei – libertatea de conştiinţă, dar şi libertatea 

de exprimare;  

                                                 
66 Mill, ed.cit., p. 20. 
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(b) domeniul gusturilor (înclinaţiilor) şi al scopurilor – libertatea de a-ţi făuri 

planuri de viaţă; şi 

(c) domeniul asocierii indivizilor – libertatea de asociere.  

Principiului vătămării al lui Mill i s-au adus mai multe obiecţii. Ideea de la care pleacă 

acestea este că distincţia dintre cele două tipuri de acţiuni (self-regarding şi other-regarding) 

nu se susţine. Căci nu putem stabili existenţa unor acţiuni care privesc doar autorul lor: întâi, 

că nici o persoană nu este în întregime izolată; apoi că o persoană care îşi aduce vătămări e un 

prost exemplu pentru ceilalţi, şi deci poate fi forţată să se controleze; iar a treia este obiecţia 

paternalistă.  Să vedem, în cele ce urmează, în ce constă fiecare dintre aceste obiecţii: 

(1) Nici o persoană nu e în întregime izolată. Dacă cineva se vatămă pe sine, îi 

vatămă prin aceasta şi pe cei în legătură cu el. „Ceilalţi” pot fi persoane care depind de el, 

persoane care aveau un sprijin de la el, sau persoane care vor fi nevoite să îl susţină dacă el 

devine o povară.  

Mill răspunde acestei obiecţii în felul următor: uneori se consideră în mod greşit că o 

acţiune este este self-regarding când de fapt este other-regarding. Astfel este situaţia, de 

exemplu, a unui poliţist beţiv, a unui om extravagant care face datorii dar nu şi le onorează. 

Sau situaţia în care eu citesc acasă cărţi despre crime, şi sub influenţa acestor lecturi pot 

deveni periculos. Există două răspunsuri la această provocare: întâi, că ceea ce pot face eu în 

urma lecturii acestor cărţi este o consecinţă indirectă, şi deci nu poate fi luată în considerare. 

Al doilea răspuns este că e foarte greu de argumentat că într-adevăr aşa se întâmplă, şi că nu 

cumva, de exemplu, tocmai pentru că am o natură agresivă apreciez astfel de lecturi. Rămâne 

totuşi o anumită sferă libertăţii: să ne gândim de exemplu la  o persoană extravagantă, care, 

deşi face datorii, şi le plăteşte la timp, sau la un poliţist care, deşi consumă băuturi alcoolice, 

face întotdeauna acest lucru în afara programului. Pe de altă parte, consideră Mill, chiar dacă 

un om (sau un număr mic de oameni), prin comportamentul său, devine o povară, societatea 
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îşi poate permite să îl susţină, de dragul unui bun mai mare, acela al libertăţii, şi poate face uz 

de alte mijloace de a-şi influenţa cetăţenii, fără a se recurge la restrângerea libertăţii. Astfel de 

mijloace pot fi educaţia sau autoritatea ideilor admise.  

Există şi o variantă modernă a acestei obiecţii, şi anume aceea că self-regarding este 

un construct social şi că viaţa privată poate fi construită astfel încât să ascundă relaţii de 

putere. Aici intervin argumentele feministe, din perspectiva cărora problemele care par să fie 

personale ale femeilor îşi au rădăcinile într-un sistem de convenţii politice care asupresc 

femeile. Astfel, se argumentează că reglementările privind acceptarea avortului s-au axat pe 

ideea că în discuţie este dreptul femeii de a decide privind sexul, reproducerea, căsătoria, viaţa 

familială. Însă această privatitate nu e reală, pentru că domeniul „privat” este determinat de 

relaţiile de putere. Într-adevăr, cel puţin în păturile defavorizate femeile nu au posibilitatea de 

a-şi controla capacităţile reproductive, în măsura în care ea nu este independentă economic de 

bărbat (soţ, concubin sau chiar părinte) pentru a hotărî.  

2. O persoană care îşi produce vătămări este un prost exemplu pentru ceilalţi. În 

virtutea acestui motiv, individul poate fi forţat să se controleze, avându-i în vedere pe cei 

cărora vederea sau cunoaşterea lui i-ar putea corupe sau prost direcţiona. Mill 

contraargumentează însă că cel mai important rău rămâne cel pentru agentul însuşi; apoi, 

faptul că alţii îi pot contempla situaţia are şi valenţe pozitive, căci arată şi la ce rău poate duce 

un astfel de comportament.  

3. Obiecţia paternalistă. La fel ca în situaţia retardaţilor mintal şi a copiilor (care nu 

se pot conduce singuri), societatea nu trebuie să lase în pace un individ depravat. Mill repinge 

însă această obiecţie, arătând că, cu mare probabilitate, majoritatea intervine în mod greşit, 

cum nu trebuie şi unde nu trebuie. Atunci când se exprimă cu privire la chestiuni care privesc 

doar individul, opinia publică este de cele mai multe ori subiectivă, influenţată de gusturile şi 

înclinaţiile celor care o formulează.  
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Această problemă a distincţiei între cele două feluri de acţiuni (care vatămă doar pe 

autorul lor, şi care vatămă pe alţii) este foarte importană în unele cazuri speciale, cum ar fi 

acţiunile ofensatoare şi cazurile legate de libertatea exprimării. Ne amintim că vorbeam la 

finalul paragrafului precedent despre faptul că libertăţile pot intra în contradicţie între ele, sau 

că libertatea poate intra în conflict cu alte valori (a doua problemă a lui Rawls în ceea ce 

priveşte limitările libertăţii în cadrul celui de-al doilea principiu). Rămăsese că vom discuta 

despre cum se poate întâmpla acest lucru.   

Să luăm ca exemplu acţiunile ofensatoare (sau insultătoare sau jignitoare). Există 

acţiuni care ofensează pe alţii, dar care sunt expresia comportamentului unei persoane care 

aderă la un anumit plan de viaţă. Astfel de comportamente pot fi: aducerea de injurii la adresa 

unui grup, acţiunea de a scuipa în public, defecarea sau practicarea de acte sexuale în public, 

comportamentul explicit homosexual, sau afişarea de materiale pornografice. Uneori aceste 

comportamente sunt reglementate de regulile morale şi reprezintă încălcări ale acestora 

(pentru a le califica se spune despre ele că, de pildă, constituie un „păcat”). Pentru a aborda 

această temă, să începem cu analiza a două probleme: (a) ce înţelegem prin „insultător”; şi (b) 

cum se delimitează libertatea de acţiune a cuiva: 

(a) i. Este corect să fie luate în considerare preferinţele noastre ca alţii să se 

comporte într-un anume fel? Aşa cum am văzut mai devreme, răspunsul 

tipic utilitarist este negativ. Aşa cum nu trebuie să luăm în considerare 

preferinţele unor membri ai societăţii liliputane descrise mai devreme, care 

respingeau preferinţele de a juca poker ale unor membri ai societăţii, tot aşa 

nu trebuie să ţinem seamă de faptul că unor persoane nu le place ceea ce fac 

alţi semeni ai lor, că se simt ofensate ori jignite de comportamentul acestora 

(fie şi privat: cineva poate citi literatură pornografică numai în intimitatea 

locuinţei sale, sau poate să nu îşi afişeze în public preferinţele sexuale 
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homosexuale etc.). Cu toate acestea, cei mai mulţi dintre noi considerăm, 

cel puţin, că aceste preferinţe ale unor membrii ai societăţii noastre trebuie 

să conteze totuşi într-un anume fel; anume, că pot fi luate în considerare 

preferinţele unor membri ai societăţii noastre ca un anume comportament 

să nu fie promovat (încurajat) în societate, chiar dacă el nu poate fi 

prohibit; ii. Există graniţe pentru a nu fi ofensator? De exemplu, părerea 

cuiva că argumentul ontologic privind existenţa lui Dumnezeu67 nu este 

valid, ofensează sau nu un credincios? Sau, îmbrăcămintea extravagantă a 

cuiva ofensează pe cei care îl văd? Este necesar să se definească criterii 

pentru a vorbi despre caracteristica a ceva de a fi ofensator, pentru că de 

multe ori „ofensate” sunt doar prejudecăţile cuiva; iii. Este necesar să se 

facă distincţie între acţiune ofensatoare, pe de o parte, şi descrierea unei 

acţiuni, pe de altă parte. De exemplu, nu este acelaşi lucru a face sex în 

public şi a afişa material pornografic, deoarece în a doua situaţie este vorba 

doar despre descrierea unei acţiuni, iar descrierea acţiunii cade sub 

problematica libertăţii de exprimare. 

(b) Cum poate fi restrânsă libertatea de acţiune a cuiva? Există cel puţin patru 

criterii în acest sens. O acţiune ofensatoare poate fi interzisă când: (i) ea 

poate fi evitată uşor - poate fi interzisă de exemplu acţiunea de a scuipa sau 

a defeca în public; (ii) se poate delimita o arie în care să se desfăşoare – de 

exemplu, afişarea materialelor pornografice poate fi permisă numai în unele 

magazine, cu condiţia ca accesul la ele să fie totuşi posibil; (iii) toată 

comunitatea consideră acţiunea respectivă ofensatoare; (iv) acţiunea nu este 

                                                 
67 Autorul acestui curs a scris o întreagă carte pe tema existenţei lui Dumnezeu; a se vedea Adrian Miroiu, 
Argumentul ontologic, Editura ALL, Bucureşti, 2001, 468 p. 
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expresia unei ideologii care trebuie protejată (de data aceasta, restrângerea 

libertăţii de acţiune ar duce la restrângerea libertăţii de exprimare).  

Ultimele două criterii sunt problematice. Să evaluăm din această perspectivă situaţia 

practicării homosexualităţii ca acţiune ofensatoare. În Marea Britanie în 1957 Raportul 

Wolfendorf al Comitetului asupra delictelor de homosexualitate şi prostituţie stabilea, în 

tradiţia abordării lui J. St. Mill, că funcţia legii penale este  

aceea de a păstra ordinea publică şi decenţa, de a proteja cetăţeanul faţă de ce este ofensator şi 

injurios, şi să furnizeze protecţie suficientă în privinţa exploatării şi coruperii de către alţii, în 

particular celor care sunt vulnerabili îndeosebi, dat fiind că sunt tineri, sunt slabi de trup sau 

minte, sau se găsesc într-o stare de dependenţă specială fizică, în privinţa poziţiei ocupate, sau 

economică. În opinia noastră nu este funcţia legii să intervină în vieţile private ale cetăţenilor, 

sau să încerce să impună un anume tipar de comportament, mai mult decât este necesar pentru 

a realiza scopurile pe care le-am schiţat. 

De aceea, Comitetul recomanda: „comportamentul homosexual între aduţi care 

consimt să nu mai fie un delict penal”. Argumentul considerat decisiv în acest sens se baza pe 

distincţia dintre moralitate şi legalitate şi viza:  

importanţa pe care societatea şi legea trebuie să o acorde libertăţii individuale de alegere şi 

acţiune în chestiuni de moralitate privată. Atât vreme cât societatea, care acţionează prin lege, 

nu face o încercare deliberată de a echivala delictul cu păcatul, trebuie să rămână un domeniu 

al moralităţii şi imoralităţii private, care, pe scurt şi direct spus, nu e treaba legii. 

Acest punct millian de vedere a fost criticat de lordul Patrick Devlin68, iar apoi 

rediscutat de H.L.A. Hart şi Ronald Dworkin.  

Patrick Devlin considera că orice societate are dreptul de a-şi proteja existenţa. Iar o 

moralitate publică comună este o condiţie necesară pentru ca orice societate să poată 

supravieţui.. Unele acţiuni, deşi nu vatămă pe alţii în mod direct, subminează moralitatea 

                                                 
68 Unul dintre cei mai entuziaşti susţinători ai teoriei conform căreia societatea are dreptul de a pedepsi din punct 
de vedere legal acele practici care dăunează moralităţii.  
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publică. De aceea, conchidea Devlin, acţiunile care aduc prejudicii moralităţii publice trebuie 

reglementate în autoapărare, iar practicile homosexuale cad sub incidenţa acestor 

reglementări.  

Nu e posibil să se traseze limite teoretice puterii statului de a legifera în contra imoralităţii. Nu 

e posibil să se stabilească de la început excepţii [ex. cei în special vulnerabili] de la regula 

generală sau să se definească arii inflexibile de moralitate în care în nici un caz nu se permite 

intervenţia legii. Societatea este îndrituită să intervină prin intermediul legilor sale, să se 

protejeze de pericole, fie ele dinăuntru sau dinafară... societăţile se dezintegrează mai frecvent 

dinăuntru decât sunt distruse de presiunile dinafară. Societăţile se dezintegrează mai frecvent 

dinăuntru decât sunt distruse de presiunile dinafară. Există dezintegrare atunci când constatăm 

că nu există nici o moralitate comună, iar istoria arată că slăbirea legăturilor morale este 

adesea primul stadiu al dezintegrării – astfel încât societatea e justificată să facă primii paşi 

pentru a-şi păstra cadrul său moral, tot aşa cum face pentru a-şi păstra guvernământul şi alte 

instituţii esenţiale. Suprimarea viciului e treaba legii tot aşa de mult cum este şi suprimarea 

activităţilor private subversive... Nu există limite teoretice ale puterii statului împotriva 

trădării de ţară şi a revoltei, şi la fel nu cred că există limite teoretice ale legiferării în contra 

imoralităţii69.  

După Devlin, putem fi de acord că a consuma băuturi alcoolice în viaţa privată este o 

acţiune self-regarding. Dar dacă jumătate din populaţia societăţii consumă băuturi alcoolice în 

viaţa privată? Nu cumva în acest caz însăşi existenţa societăţii este ameninţată şi deci ea 

trebuie să intervină pentru a se apăra? Devlin afirmă că nu există limite teoretice în privinţa 

numărului de oameni care se pot îmbăta înainte ca societatea să legifereze împotriva beţiei.  

L.H.A.Hart, în articolul Imorality and treason70, identifică miezul problemei în chiar 

definirea moralităţii. Dacă aceasta ar fi sentimentul împărtăşit de indignare sau dezgust, atunci 

nu există justificare ca aceste prejudecăţi să devină legi, pentru că atunci ar trebui să admitem 

                                                 
69 Lord Patrick Devlin, Morals and the criminal law, în R.M.Dworkin, The Philosophy of Law, Oxford 
University Press, New york, 1977, p. 76-7 
70 În Dworkin, ed.cit. 
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că era corect ca vrăjitoarele să fie arse pe rug pentru că se credea că vrăjitoria este 

intolerabilă. Hart ne atrage atenţia să nu confundăm principiul democratic ca puterea să fie a 

majorităţii, cu susţinerea că majoritatea nu trebuie să respecte nici o limită.  

La rândul său, R. Dworkin îi reproşează lui Devlin că nu a făcut distincţie între 

convingeri morale şi prejudecăţi personale. Problematică, afirmă Dworkin, nu este ideea lui 

Devlin că moralitatea comunităţii contează, ci aceea privind ceea ce contează ca moralitate a 

comunităţii.    

În acest context pot fi făcute câteva remarci: în primul rând, nu este deloc lămurită 

semnificaţia exactă a conceptului de moralitate publică. Chiar în Constituţia României se 

vorbeşte despre „bunele moravuri” şi „morală publică”, fără să se explice exact ce se înţelege 

prin aceste expresii71. În principiu, ar trebui ca moralitatea publică să fie un compus de 

principii asupra cărora am reflectat, şi care au rezistat cercetării critice. Or, cel puţin în ceea 

ce priveşte viaţa sexuală, opiniile subiective şi prejudecăţile contează foarte mult pentru omul 

de rând. În al doilea rând, putem accepta premisa că o societate are dreptul să-şi protejeze 

existenţa? O societate ipocrită victoriană de pildă, sau una sclavagistă sunt îndreptăţite să îşi 

prezerve caracteristicile? Iar apoi, nu este deloc clar în ce fel o schimbare în moralitate, cum 

ar fi căsătoriile între homosexuali, va schimba radical societatea. În al treilea rând, în ce fel 

este publică moralitatea? În general este vorba despre sensul în care o defineşte Rawls, ca 

moralitate  politică (nu întemeiată pe principii metafizice), acceptată şi recunoscută de toţi.  

Dar să vedem ce se întâmplă când încercăm să evaluăm aceste chestiuni în situaţii mai 

concrete: de pildă, cum judecăm statutul materialelor pornografice? Tema lor, luată ca întreg, 

este sexul. Evident, materialele pornografice sunt insultătoare, prin aceea că ele constituie un 

                                                 
71 Cu multă caritate, am putea fi de acord să acceptăm că în Constituţia noastră termenul „moralitate publică” să 

se refere la punctele de vedere morale cu caracter politic, adică acelea care privesc aspectele morale ale 

cooperării între cetăţeni liberi şi egali.  
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afront la adresa standardelor comunităţii privind descrierea şi reprezentarea aspectelor 

sexuale, şi nu au valoare socială. Dar problema este cu ce drept ar putea statul să interzică 

publicarea acestor materiale? Dacă spunem că statul are acest drept, înseamnă să spunem că, 

în această acţiune a sa, el este ghidat de temeiuri morale şi că aceste temeiuri morale sunt 

publice, deci că privesc raporturi între cetăţeni. Mai mult, cei mai mulţi membrii ai societăţii 

sunt mai degrabă înclinaţi să accepte intervenţia statului, dar nu la modul absolut.  

Dacă am căzut de acord că moralitatea publică este (sau ar trebui să fie) un compus de 

principii, este necesar să evaluăm problema acceptării pornografiei laolaltă cu susţinerea 

multora că afişarea materialelor pornografice este un act ofensator pentru opiniile lor morale. 

În această situaţie, am putea accepta unele restricţii, de genul: aceste materiale să poate fi 

achiziţionate, însă numai din anumite locuri special amenajate, nu foarte circulate, şi să nu li 

se facă publicitate. Desigur, astfel de reglementări sunt de natură să provoace creşterea 

preţului materialelor pornografice, şi ar trebui supravegheat ca această creştere să nu le facă 

foarte dificil de achiziţionat. Restricţiile de acest fel sunt de multe ori cerute nu doar de cei 

care nu acceptă pornografia, ci şi de cei care degustă aceste materiale, şi care nu doresc să fie 

văzuţi când le achiziţionează (de exemplu, de către copiii lor).  

Există o serie de argumente şi contraargumente în ceea ce priveşte producerea, 

răspândirea şi consumul de materiale pornografice. Să începem prin a vedea care sunt 

argumentele în favoarea pornografiei: 

(a) Pornografia ca libertate de exprimare. Promotorii acestui argument acceptă că 

afişarea materialelor pornografice înseamnă a spune lucruri vătămătoare, imorale, dar 

argumentează că, dacă admitem libertatea de exprimare, trebuie să admitem şi pornografia. Ba 

chiar mai mult, se susţine despre consumul privat de pornografie că este de genul libertăţii de 

conştiinţă. Supoziţia presupusă în acest argument este că pornografia nu reprezintă o acţiune, 

70 



 

ci descriere a ceva, limbaj. Astfel, pornografia poate fi restrânsă doar în măsura în care poate 

fi restrânsă libertatea de exprimare.  

Criticii argumentului pornografiei ca libertate de exprimare susţin că această analogie 

nu este corectă: în ce fel este restrânsă libertatea de exprimare politică (libertate în chestiuni 

publice) atunci când nu permiţi un material pornografic? O altă critică a acestui argument 

susţine că, chiar dacă analogia e corectă, ea nu este întru totul astfel, întrucât pornografia este 

mai mult decât vorbă, ea este şi acţiune (vom vedea mai târziu în ce sens se face această 

argumentaţie). 

(b) Pornografia ca expresie a dreptului de a-ţi alege propriul plan de viaţă 

presupune libertatea de a-ţi forma un plan de viaţă care cuprinde consumul de pornografie. 

Dreptul de a-ţi alege propriul plan de viaţă decurge din autonomia persoanei, şi este evident 

că unele planuri de viaţă pot fi diferite de cele ale majorităţii.  

Criticile împotriva acestui argument se referă la definirea eronată a consumului de 

pornografie ca o relaţie binară de genul: x consumă y – aici, singurul agent este identificat ca 

fiind x, cel care consumă. Însă relaţia are în realitate trei termeni, şi anume: x consumă y 

privitor la z. Întotdeauna, materialul pornografic e despre ceva, în general despre femei (z), iar 

expunerea materialului pornografic le încalcă interesele.  

Cea mai virulentă critică de acest fel este cea feministă. Rae Langton atacă ambele 

argumente aduse în favoarea pornografiei. Pornografia, argumentează ea, descrie 

subordonarea femeii ca obiect de consum sexual, dezumanizat, redusă la părţi ale corpului 

ei, prezentată în situaţii de degradare, umilire, inferioritate. Pornografia provoacă 

subordonare, tinde să o perpetueze, şi încurajează ideea despre femeie ca obiect sexual, 

accesibil. În sfârşit, pornografia este subordonare; pornografia nu este numai limbaj, ci este 

şi acţiune prin care femeile sunt clasate ca inferioare, şi se legitimează comportamente 

discriminatorii, prin ignorarea capacităţilor şi drepturilor  femeilor. Căci pornografia 
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reprezintă un discurs autoritar despre sex, o imagine autoritară despre rolul femeii în 

raporturile sexuale. Pornografia reduce la tăcere femeile: ele sunt intimidate şi de aceea nu pot 

vorbi; sau, dacă vorbesc, nu sunt ascultate ascultat; şi, în sfârşit, nu au capacitatea de a  

acţiona. (Paradigmatic în acest sens este cazul femeilor în ţările islamice, care nu au drepturi, 

şi unde fie şi numai vorba bărbatului este suficientă: dacă bărbatul zice „divorţez” de trei ori, 

divorţul este pronunţat, în timp ce cererea femeii nu este luată ca atare).  În acest context, 

acţiunile femeilor de a nu apărea ca obiecte sexuale nu este luată în serios. Este cazul unui star 

al filmelor pornografice care a publicat o carte autobiografică, în care descria cum era umilită 

în timpul producerii filmelor. Însă cartea cu pricina a fost citită ca produs pornografic: tocmai 

pentru că era scrisă de către o femeie care „rula” în acest sistem, ea nu putea vorbi despre 

pornografie.  

În încheiere vom aborda pe scurt o altă problemă legată de tema libertăţii, şi anume: există 

libertatea mea de a-mi pune capăt vieţii? Până nu de mult, tentativa de sinucidere era pedepsită ca un 

delict în majoritatea statelor occidentale. În Germania sinuciderea a fost depenalizată în 1755, în 

Franţa în 1791, iar in Marea Britanie abia în anul 1961. Aceasta nu înseamnă însă că se recunoaşte un 

drept al fiinţei umane de a-şi lua viaţa, ci mai degrabă că sinuciderea nu este nici legitimă, nici 

ilegitimă; cu alte cuvinte, sinuciderea a ieşit din sfera publică a a început să fie considerată ca făcând 

parte din cea privată: acţiunea cuiva de a se sinucide a fost redefinită nu ca o acţiune other-regarding, 

ci ca una self-regarding. Implicit sau explicit, incitarea la sinucidere este în multe state pasibilă de 

pedeapsă (în Franţa de exemplu, începând cu 1987), iar împiedicarea cuiva de a se sinucide este 

încurajată. Concluzia la care s-a ajuns a fost aceea că pedepsirea din punct de vedere legal nu s-a 

dovedit de natură să reducă rata sinuciderilor, ba mai mult era o corvoadă în plus asupra celor care 

supravieţuiau unor tentative de sinucidere. Apoi, de multe ori decizia de a-şi pune capăt vieţii se 

dovedeşte un act cu totul raţional şi autonom, iar interferenţa paternalistă a statului în ceea ce priveşte 

aceste decizii este considerată nejustificată. 

În lucrarea Causing Death and Saving Lives, J. Glover evaluează problema intervenţiei 

statului în situaţiile „jocului cu viaţa” şi a sinuciderii. Să ne gândim de pildă la situaţia în care purtarea 

centurii de siguranţă în maşină este impusă prin lege. În acest caz, argumentează Glover, nu se poate 

spune că interferenţa paternalistă a statului este abuzivă, pentru că riscurile sunt foarte 

disproporţionate faţă de beneficii: altfel spus, este vorba despre minimizarea riscurilor cu restricţii 

minime, în chestiuni care nu contează în mod deosebit pentru indivizi. Totuşi, una este să fii constrâns 
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prin lege să porţi centura de siguranţă când conduci, sau să porţi cască de protecţie pe motocicletă, şi 

cu alta să ţi se interzică să îţi iei viaţa, atunci când în mod raţional sinuciderea este alegerea ta. Mai 

mult, tocmai politicile de reducere a riscurilor pot fi considerate măsuri adecvate de control al 

sinuciderilor. Să ne gândim de pildă la situaţia unui şofer care conduce în stare de ebrietate, sau în 

momente în care nu ţine în mod deosebit la viaţa sa. Obligaţia de a purta centura de siguranţă, de a 

circula cu o anume viteză îl pot salva de la o moarte pe care nu o urmăreşte în mod raţional, dar o 

poate întâlni în jocul său cu viaţa. Autonomia personală, continuă Glover, este mai puţin lezată atunci 

când mi se cere să mă deranjez să îmi pun centura de siguranţă decât când mi se impun restricţii în 

probleme de importanţă vitală pentru mine.  

Pe de altă parte, în această problemă poate fi formulat un argument al pantei alunecoase: dacă eu admit 

că o reglementare este sau nu este abuzivă pentru că interferează mai puţin sau mai mult cu autonomia 

mea, nu este clar până la ce limită o reglementare într-adevăr nu este abuzivă. De exemplu, iniţial 

interzicerea fumatului a generat reacţii violente chiar în Statele Unite, iar acum nimănui nu i se mai 

pare ciudat ca fumatul în anumite instituţii sau locuri publice să fie interzis. Opiniile asupra a ceea ce 

este sau nu este abuziv se modifică cu timpul. În Evul Mediu, nu era abuzivă arderea pe rug a 

vrăjitoarelor, şi nici vânzarea de sclavi, ceea ce nouă ni se pare de neadmis. 
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Tema 3: 

Egalitatea 

 

Termeni cheie: nevoie, merit, oportunitate, acţiune afirmativă. 

 

Conţinutul capitolului:  

1. Conceptul de egalitate 

2. Justificarea egalităţii 

3. Criteri egalitare de distribuire a bunurilor 

4. Egalitatea de oportunităţi 

5. Acţiunea afirmativă 

Ideea de egalitate este ce cele mai multe ori exprimată, în mod ambiguu şi vag, prin expresia „Toţi 

oamenii sunt egali”. Apar însă probleme atunci când ne întrebăm ce semnificaţie are această 

susţinere, dacă este una normativă (să fie oare un ideal? Cum se raportează ea la realitate?) sau 

descriptivă; ce statut teoretic are, care sunt consecinţele ei, şi dacă este adevărată sau falsă. Vom 

vedea pe parcursul acestui capitol cum se poate răspunde la aceste întrebări. 

 

1. Conceptul de egalitate 

 La ce ne referim atunci când vorbim despre egalitate? Să observăm că, dacă spunem 

că „persoanele x şi y sunt egale” (de exemplu, ca înălţime), sau „între x şi y este o egalitate” 

(de exemplu în privinţa şanselor de a obţine un post), sensurile nu sunt tocmai aceleaşi. 

Conceptul de „egal” sau „egalitate” poate fi utilizat în cel puţin următoarele patru sensuri, 

pentru a evidenţia:  

(a) Egalitatea caracteristicilor personale. Dacă se spune despre două persoane că sunt 

egale sub acest aspect, înseamnă să spunem că acele persoane sunt în mod substanţial 
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egale în acea privinţă. În această situaţie, dacă spui că x este egal cu y, trebuie adăugat 

z - şi anume, x este egal cu y în privinţa lui z, care poate fi forţa fizică, talentul, etc.  

Un text celebru care afirmă egalitatea fundamentală între oameni, în pofida aparentei 

inegalităţi în ceea ce priveşte calităţile lor fizice şi intelectuale îi aparţine lui Th. 

Hobbes: 

„1. Natura i-a făcut pe oameni atât de egali în privinţa facultăţilor trupului şi ale 

minţii încât, deşi s-ar putea găsi câte un om a cărui forţă a trupului sau agerime a 

minţii să fie câteodată în mod evident  mai mari decât ale altuia, totuşi, atunci când le 

considerăm pe toate la un loc, diferenţa dintru un om şi un altul nu este atât de 

însemnată încât cineva să poată cere pentru sine, pe acest temei, vreun beneficiu pe 

care să nu-l poată la fel de bine pretinde şi altcineva. Căci, în ceea ce priveşte forţa 

trupului, cel mai slab are destulă putere ca să-l omoare pe cel mai puternic fie printr-o 

uneltire secretă, fie prin unirea cu alţii aflaţi în aceeaşi primejdie. 

2. Iar cât priveşte facultăţile minţii (lăsând la o parte artele bazate pe cuvinte, şi în 

special acea măiestrie de a proceda conform unor reguli generale şi infailibile, numită 

ştiinţă, pe care doar foarte puţini o posedă şi doar în puţine domenii, ea nefiind o 

facultate înnăscută şi nici dobândită, aşa cum este prudenţa, pe când căutăm alte 

lucruri), găsesc că există aici p şi mai mare egalitate decât a forţei fizice. Căci 

prudenţa nu este decât experienţă, pe care un timp egal o conferă într-o măsură egală 

tuturor oamenilor, în acele lucruri pe care ei le urmăresc în mod egal. Ceea ce ar 

putea face ca o asemenea egalitate să fie de necrezut nu este decât o părere deşartă 

despre propria înţelepciune, pe care aproape toţi cred că o posedă într-un grad mai 

mare decât oamenii de rând (adică decât toţi ceilalţi, în afară de ei înşişi şi alţi câţiva 

care îi privesc cu ochi buni, datorită faimei acestora sau acordului în păreri). Pentru 

că natura oamenilor este astfel încât oricât ar admite ei că mulţi alţii sunt mai 

ingenioşi, mai elocvenţi sau mai învăţaţi, totuşi cu greu ar crede că există mulţi la fel 

de înţelepţi ca ei înşişi; căci ei au în faţa ochilor propria înţelepciune, dar se găsesc 

departe de a altora. Însă aceasta dovedeşte mai degrabă că oamenii sunt egali decât 

inegali. Căci, de obicei, nu există un semn mai grăitor al distribuţiei egale a unui 

lucru decât acela că fiecare e mulţumit cu partea sa” (Hobbes, Leviathanul, cap. XIII; 

în E.-M. Socaciu (ed.), Filosofia politică a lui Thomas Hobbes, Polirom, Iaşi, 2001, 

p. 37) 
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(b) Egalitatea de tratament: x e egal cu y, în raport cu o regulă, reglementare. Tratamentul 

„egal” se referă la aplicarea imparţială a regulii. Avem aici exemplul votului egal, care 

contează la fel şi în ceea ce-l priveşte pe x, şi în ceea ce-l priveşte pe y.  

(c) Reguli egalitare de distribuţie a unui bun. De această dată, egalitară este regula – nu 

doar aplicarea egală unei reguli, pentru că nu orice regulă este egalitară sau nu. De 

exemplu, regula conform căreia avortul este permis (pentru care se aplică şi cazul (b)) 

este corectă sau nu moral, dar nu are sens să te întrebi dacă e egalitară, decât în sensul 

(b), anume dacă se aplică sau nu în mod egal. Egalitare, în acest sens, pot fi regulile 

care stipulează cum se distribuie un beneficiu (voturi, salariu, oportunităţi, slujbe, etc.) 

sau o sarcină (datoria de a plăti taxe, de a face serviciul militar, etc.). Regulile 

egalitare de distribuţie au forma: x beneficiu (sau sarcină) este alocat(ă) lui y după 

cum acesta are o caracteristică z. Atunci când ne întrebăm dacă o regulă este sau nu 

egalitară, problema care apare este: ce criterii se pot formula pentru ca regula să fie 

egalitară? Ce considerente pot intra în discuţie? De exemplu, în ziua de azi se afirmă 

că sexul sau rasa sau religia nu trebuie să conteze atunci când formulăm o regulă care 

se aplică unor persoane care diferă în caracteristici precum acestea. Dacă pentru o 

regulă acestea contează, atunci noi suntem tentaţi imediat să considerăm că regula este 

inegalitară. 

(d) Societate egalitară. Există un ideal egalitar, acela al societăţii în care inegalităţile sunt 

reduse, justificabile (dacă există), în timp ce regulile cele mai semnificative sunt 

egalitare. În orice societate există disparităţi, dintre care unele sunt semnificative 

moral, cum ar fi: puterea politică, socială, venitul, statusul, şanse de dezvoltare a 

facultăţilor individuale, de obţinere de experienţă, libertăţi sociale şi personale, şi 

privilegii de orice fel; alte inegalităţi care există în societate sunt însă în mod normal 

considerate ca nesemnificative moral, precum sunt, de pildă, inegalităţile în 
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organizarea unei orchestre (dirijor, membru). O societate egalitară, în acest înţeles, 

este aceea în cadrul căreia regulile egalitare reglează principalele domenii în care apar 

disparităţi morale.  

 

Tipuri de teorii asupra egalităţii 

 Există două categorii mari de teorii asupra egalităţii: (1) teorii formale, şi (2) teorii 

materiale. Să începem prin a vedea ce susţin cele dintâi. 

(1) Teoriile formale ale egalităţii elaborează o formulă, sau susţin tipuri de politici, 

dar nu sugerează un conţinut concret al ideii de egalitate. Aristotel formulează o astfel de 

teorie în cartea a V-a din Etica Nichomahică, atunci când spune că nedreptatea apare atunci 

când egalii sunt trataţi în mod inegal, şi de asemenea atunci când inegalii sunt trataţi în mod 

egal. Cu alte cuvinte, dacă două persoane sunt egale într-o privinţă, atunci dacă tratăm pe una 

într-un fel, şi cealaltă trebuie tratată la fel. Vedem aşadar că astfel de teorii sunt normative – 

ne spun cum trebuie să procedăm, plecând de la conceptul de egalitate ca egalitate în privinţa 

unor considerente relevante moral.  

 Exemple de teorii formale sunt teoriile proporţionale asupra egalităţii. Teoriile 

proporţionale se referă la felul în care oamenii pot fi trataţi în mod inegal, şi anume: 

X are proprietatea y în gradul z    =   x trebuie să aibă proprietatea y’ în gradul v 

X’ are proprietatea y în gradul z’       y trebuie să aibă proprietatea y’ în gradul v' 

Ideea este deci următoarea: să presupunem că o persoană X are anumită proprietate, să 

zicem pe cea a curajului, în gradul z; ea diferă de o altă persoană X', care este curajoasă într-

un alt grad, mai mic, z'. Atunci, argumentează Aristotel, atunci când ne punem problema de a 

răsplăti cele două persoane pentru curajul de care au dat dovadă, este drept ca această răsplată 

(în privinţa y' – să zicem a recunoaşterii publice ori a banilor oferiţi) să fie diferită, în funcţie 
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de curajul de care a dat fiecare dovadă: deci proporţională cu acesta. Nu pare să fie drept ca 

cele două persoane să fie la fel răsplătite, dacă au diferit în proprietatea relevantă.   

Teoriile procedurale sunt particularizarea tezei mai generale că, întotdeauna, cazuri 

similare trebuie tratate similar.  

Să observăm încă de pe acum că teoriile proporţionale ale egalităţii ridică cel puţin 

două tipuri de probleme. Prima este aceea că ele nu au conţinut. O astfel de teorie este, într-un 

fel, vidă. Ea ne spune doar că trebuie să fim egali în faţa legii, dar lasă liberă orice alegere a 

lui y şi y’ – deci a proprietăţilor pe care le considerăm relevante pentru a trata două persoane, 

dar şi a modalităţilor în care ele vor fi tratate sau nu diferit. Însă intuiţia noastră asupra ideii 

de egalitate ne cere să admitem că acestea  nu pot fi oricare; noi suntem tentaţi să admitem că 

atunci când tratăm oamenii ca egali sau nu în anumite contexte numai unele dintre 

proprietăţile lor pot să conteze. Atunci când avem în vedere cum să se voteze, nu considerăm 

că o persoană precum un scriitor faimos (sau chiar un fotbalist ori cântăreţ faimos) are dreptul 

la mai multe voturi, pentru că este faimos; şi nu considerăm că faptul că cineva are o funcţie 

importantă în stat face ca acea persoană să aibă dreptul mai mult decât alta la asistenţă 

medicală.  

A doua problemă pe care o ridică acest tip de teorii ale egalităţii este aceea că putem 

foarte bine să le interpretăm atât ca teorii ale egalităţii, cât şi ca teorii ale inegalităţii: căci ele 

justifică la fel de bine şi faptul că într-un context trebuie să tratăm două persoane ca egale, cât 

şi ca inegale. Aşadar în ce sens este sunt ele teorii ale egalităţii? Într-adevăr, pe de o parte, o 

astfel de teorie este compatibilă cu o situaţie în care, prin aplicarea ei, ar creşte diferenţele 

dintre persoane în privinţa lui y’ (a modului în care ele sunt tratate), iar pe de altă parte, e 

compatibilă cu teoria lui Aristotel, că oamenii sunt diferiţi de la natură. Or, pentru a fi o teorie 

a egalităţii, ar trebui să i se adauge ceva în plus. Anume, ar trebui să presupunem ca premisă 

în construirea unei proporţii precum cea de mai sus faptul că toţi oamenii sunt egali.  
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(2) Teoriile materiale sunt cele care răspund la întrebarea: în ce privinţă sunt oamenii 

egali? Iar dacă oamenii sunt egali, mai putem vorbi de existenţa unor inegalităţi acceptabile? 

Există două tipuri de teorii materiale asupra egalităţii: unul conform căruia nu este acceptabilă 

nici o egalitate, şi altul (care are mai mulţi susţinători) conform căruia unele inegalităţi sunt 

permisibile. Paradigmatic pentru primul tip de teorii materiale este Manifestul egalităţii, 

elaborat în vremea revoluţiei franceze de Gracchus Babeuf şi Sylvan Marechal, şi unde se 

susţine că ar trebui ca între oameni  

să nu existe nici o altă diferenţă în afară de cele de vârstă şi de sex. Cum toţi au aceleaşi nevoi 

şi aceleaşi facultăţi, să aibe de aceea aceeaşi educaţie şi aceeaşi dietă. Ei se bucură de acelaşi 

soare şi de acelaşi aer pentru toţi; de ce nu le-ar folosi fiecăruia aceeaşi parte şi aceeaşi calitate 

de hrană? 

Astfel de teorii extreme par inacceptabile, însă ele ridică o problemă foarte importantă: 

de ce ar conta o anume proprietate şi nu altele pentru a diferenţia, oricare ar fi acea 

proprietate? Căci rasa, originea etnică, sexul, vârsta, nu sunt considerate ca relevante, şi la fel 

contingenţele sociale, cum ar fi naşterea şi averea. Dar de aici decurge o problemă 

fundamentală pentru ideea de egalitate: ce calităţi pot fi considerate ca relevante pentru a 

diferenţia între oameni? 

Înainte de a discuta despre teoriile care susţin că unele inegalităţi sunt permisibile, să facem o paranteză 

în legătură cu cele de mai sus. Conform lui J. Rawls, „nimănui nu i se cuvine locul în distribuirea 

înzestrărilor naturale, mai mult decât i se cuvine locul iniţial de plecare în societate”72, iar „distribuţia 

naturală nu e nici dreaptă, nici nedreaptă; nu este nedrept nici că oamenii se nasc în societate într-o 

poziţie particulară. Acestea sunt fapte naturale pur şi simplu. Ce este drept şi nedrept e modul în care 

instituţiile tratează aceste fapte”73. Ceea ce spune Rawls este că nu e o deosebire morală dacă eşti sau nu 

talentat: cei mai bine dotaţi nu sunt din această pricină mai valoroşi moral: „Desigur valoarea morală a 

unei persoane nu variază după cât de mulţi oferă abilităţi similare, sau vor ceea ce ea produce. Nimeni 

                                                 
72 Rawls, A Theory of Justice, p. 104. 
73 Rawls, A Theory of Justice, p. 102. 
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nu presupune că atunci când abilităţile cuiva sunt cerute mai puţin sau s-au deteriorat (ca în cazul 

cântăreţilor), faptul moral de a merita e supus unei schimbări asemănătoare”74. 

 Să trecem însă la cel de-al doilea tip de teorii materiale asupra dreptăţii, acelea 

conform cărora unele inegalităţi sunt permisibile. Cei care susţin acest punct de vedere 

procedează în felul următor: ei identifică mai întâi unele proprietăţi pe care diferite persoane 

le posedă în mod diferit; apoi, argumentează că acele proprietăţi sunt relevante – anume 

putem să apelăm la ele pentru a justifica faptul că tratăm persoane diferite în mod diferit, în 

funcţie de felul în care posedă acele proprietăţi. În sfârşit, ei justifică acest tratament diferit 

argumentând că acele proprietăţi sunt  relevante într-un sens moral. Ca astfel de proprietăţi s-

au propus, în mod tradiţional: (a) nevoile persoanei; (b) meritul persoanei; (c) valoarea 

intrinsecă a persoanei. De aici, s-au propus principii egalitariste: (a’) satisfacerea egală a 

nevoilor; (b’) fiecăruia după meritul său; (c’)  egalitate a oportunităţilor.  

  

2. Justificarea egalităţii 

 Există două strategii esenţiale privind problema justificării egalităţii: (1) egalitatea 

între oameni e un principiu atât de adânc, încât nu poate, sau nu e nevoie să fie justificat 

(strategie compatibilă cu o concepţie deontologică asupra egalităţii ca un bun în sine), şi (2) 

egalitatea poate fi justificată ca instrumental bună. Să le analizăm pe rând: 

(1) Acest punct de vedere poate fi elaborat în mai multe feluri. Să exemplificăm cu 

câteva: 

 (a) Există, susţin unii autori, o prezumţie în favoarea egalităţii. Atunci când ne 

întrebăm dacă într-o anumită situaţie cineva a fost tratat corect, admitem ca dat faptul că acea 

persoană ar fi trebuit să fie tratată ca egală cu celelalte. (Această idee este analoagă 

binecunoscutei situaţii din sfera juridicului: pentru orice persoană acuzată că ar fi făcut un 

                                                 
74 Rawls, A Theory of Justice, p. 311. 
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delict, noi facem prezumţia că este nevinovată, până când se dovedeşte că ea este vinovată). 

Un astfel de punct de vedere este formulat de Isaiah Berlin în felul următor:  

O societate în care fiecare membru are o cantitate egală de proprietate nu are nevoie de 

vreo justificare; de aceasta are nevoie numai una în care proprietatea este inegală. La 

fel se întâmplă cu distribuirea altor lucruri - putere sau cunoaştere, ori orice ar putea fi 

posedat în cantităţi sau grade diferite. Pot justifica de ce comandantului unei armate 

trebuie să i se dea mai multă putere decât oamenilor săi apelând la scopurile comune 

ale armatei; sau la cele ale societăţii pe care aceasta o apără - victoria sau autoprotecţia 

- care pot fi atinse prin aceste mijloace; pot justifica alocarea unei părţi mai mari a unor 

bunuri pentru cei bătrâni sau cei bolnavi (pentru a asigura egalitatea satisfacţiilor) sau 

pentru cei deosebit de merituoşi (pentru a asigura o inegalitate dinadins vrută). Dar 

pentru toate acestea trebuie să produc temeiuri. [...] Presupunerea este că egalitatea nu 

are nevoie de nici un temei, că numai inegalitatea are; că nu e nevoie în special să dăm 

seamă de uniformitate, regularitate, similaritate, simetrie [...] în timp ce diferenţele, 

comportamentul nesistematic, schimbările în conduită au nevoie de explicaţie şi, de 

regulă, de justificare. Dacă am o prăjitură şi trebuie să o împart între zece persoane, 

atunci dacă îi dau fiecăreia o zecime - lucrul acesta nu cere în mod automat o 

explicaţie; dar dacă mă îndepărtez de acest principiu al împărţirii egale e de aşteptat să 

formulez un temei aparte. (I Berlin, "Equality", în Concepts & Categories. 

Philosophical Problems, Oxford University Press, Oxford, 1980, p. 84) 

 

Problemele care apar în legătură cu prezumpţia în favoarea egalităţii sunt, întâi, că aceasta 

este o teorie formală, şi apoi, că suntem lăsaţi fără nici o explicaţie pentru faptul că este 

acceptată. La fel de bine, prin afirmaţia sa, că oamenii sunt inegali, Aristotel lansa o 

prezumpţie în favoarea inegalităţii. De ce ar fi aşadar mai justificată prezumţia în favoare 

egalităţii decât în favoarea inegalităţii? – la această întrebare teoria formulată mai devreme nu 

dă un răspuns. 

 (b) Pentru alţi autori, egalitatea este o credinţă de bază, o supoziţie care – fiind atât de 

fundamentă pentru convingerile noastre – nu are nevoie de nici o justificare, e luată ca atare. 

Aceasta este o procedură comună printre cei ce acceptă drepturile omului. De exemplu, 
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Nozick pur şi simplu enunţă că indivizii au drepturi, şi există lucruri pe care nici o persoană 

sau grup nu li le pot face (fără a le încălca drepturile). La rândul său, Dworkin, vorbind 

despre Rawls, spune că  

[oamenii] au un drept la respect şi preocupare egale în construirea instituţiilor politice. 

Această supoziţie poate fi contestată în mai multe feluri. Va fi negată de cei care nu cred ca 

vreun scop, precum utilitatea sau victoria unei clase sau împlinirea unei concepţii despre cum 

ar trebui să trăiască oamenii, este mai fundamentală decât orice drept individual, inclusiv 

dreptul la egalitate. Dar nu poate fi negată în numele vreunui concept mai radical de egalitate, 

fiindcă nu există nici unul. 

 (c) Egalitatea ca o condiţie transcendentală a construirii teoriei politice. Aceasta 

înseamnă că atunci când construim o teorie a politicului, noi trebuie să admitem ca acesta nu 

ar putea exista în afara ideii că toţi oamenii sunt egali. Admitem acest lucru nu pentru că am 

cercetat cum este lumea reală şi am descoperit, să zicem, că toţi oamenii sunt egali. 

Dimpotrivă, facem dintru început (a priori) această supoziţie, şi numai aşa putem înţelege în 

mod coerent cum este societatea umană. Punctul de vedere clasic în această privinţă este cel 

care porneşte de la concepţia şui I. Kant. Potrivit lui Kant, noi trebuie să pornim în înţelegerea 

vieţii sociale de la ideea respectului egal pentru fiecare om. Aceasta nu depinde însă de nici o 

caracteristică empirică a oamenilor, de faptul că am constat cum stau de fapt lucruile în 

societate, ci doar de faptul că noi recunoaştem capacitatea fiecărui om de a fi agent moral 

raţional. Această caracteristică implică faptul că oamenii sunt locuitori ai unui regat al 

scopurilor în sine. Iar de aici rezultă cu necesitate că orice evaluare morală trebuie să ţină cont 

de acest lucru.  

(d) Egalitatea ca implicare existenţială. Unul din susţinătorii acestei teorii este K. 

Nielsen75, care afirma că nu putem justifica ideea de egalitate prin raţiune. O putem însă 

aborda ca o angajare existenţială de a trata toţi oamenii cu respect egal, căci aceasta este 
                                                 
75 K. Nielsen, Radical Welfare Egalitarianism, în L.P.Pojman, R. Westmaseland (eds), Equality, Oxford 
University Press, NY, 1997, pp. 217-2. 

83 



 

dorinţa cea mai adâncă a noastră. Acestea, continuă Nielsen, sunt angajări existenţiale, nu 

doar credinţe, şi nu cer justificare (ca în cazul în care ar fi credinţe raţionale), ci alegere.  

Cea de-a doua strategie (2) de abordare a egalităţii admite că aceasta poate fi 

justificată. Există două mari tipuri de argumentare în acest sens: justificări deontologice (2a) 

şi utilitariste (2b). La rândul lor, justificările deontologice sunt de două feluri: care nu acceptă 

valoarea morală intrinsecă a oamenilor (2a1) şi cele care se bazează pe valoarea morală 

inerentă a oamenilor (2a2). 

(2a1) Reprezentanţi ai acestei linii de argumentare sunt Th. Hobbes, şi D. Gauthier. În 

Leviathanul, Hobbes afirmă că oamenii sunt egali, dar aceasta nu în sensul că egalitatea ar 

exprima faptul că ei în sine au o valoare a lor, intrinsecă. Dimpotrivă, susţine Hobbes, noi 

admitem că doi oameni sunt egali la fel cum admitem că două mărfuri au acelaşi preţ – nu 

pentru că amândouă marfurile ar avea vreo proprietate anume în comun în aceeaşi măsură, ci 

pentru că le preţuim la fel de mult: 

Valoarea sau preţuirea (worth) a unui om este la fel ca a tuturor celorlalte lucruri, preţul său – 

adică, atât cât s-ar da pentru folosirea puterii lui – şi de aceea nu e un lucru absolut, ci unul 

dependent de nevoia şi judecata altora. Un conducător capabil al soldaţilor este de mare preţ 

dacă un război are loc ori este iminent, dar nu tot aşa în timp de pace. Un judecător învăţat şi 

necorupt este mult mai preţuit în timp de pace, decât în război. La fel ca şi în cazul altor 

lucruri, şi în cel al oamenilor nu cel ce vinde, ci cel ce cumpără determină preţul. Căci dacă 

un om, ca şi el mai mulţi, se apreciază la cea mai înaltă valoare care îi stă la îndemână, cu 

toate acestea valoarea sa adevărată nu e mai mare decât cea estimată de alţii76. 

 

Pentru Gauthier, nu există valori obiective, ci, atunci când facem judecăţi, pornim doar 

de la preferinţele noastre subiective. De aceea, omul nu are o valoare intrinsecă. Criticii unui 

astfel de punct de vedere argumentează în felul următor: noi admitem că unele reguli morale 

care impun constrângeri comportamentului nostru – precum: să nu vătămăm pe alţii, să ne 

respectăm reciproc etc. – sunt justificate. Nu cumva le admitem ca justificate tocmai pentru că 

                                                 
76 Th. Hobbes, Leviathanul, cap 10. 
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noi admitem că oamenii sunt în sine valoroşi? Dar nu am mai avea nici un motiv să le 

acceptăm dacă am pleca de la faptul că îi preţuim mai mult sau mai puţin pe ceilalţi, aşa cum 

sugerează Hobbes şi Gauthier. La această obiecţie, răspunsul lui Gauthier este acela că astfel 

de norme se impun nu fiindcă oamenii sunt egali în sine, datorită vreunei proprietăţi intrinseci 

a lor, ci datorită caracteristicilor înseşi acelor norme: oamenii, crede Gauthier, acceptă acele 

norme pentru că ei consideră că e mai avantajos să se poarte potrivit lor, dar nu pentru că 

fiecare om are o valoare intrinsecă. Aceste norme sunt mai egalitariste decât alte propuneri, 

consideră Gauthier.  

 (2a2) De această dată, Kant este punctul de referinţă, cu teza sa despre oamenii ca 

scopuri în sine. Oamenii sunt înzestraţi cu raţiune, şi acest fapt le conferă o valoare intrinsecă, 

o valoare care nu depinde de poziţia lor în societate, de averea, sexul, rasa, etnia din care fac 

parte. Să observăm însă ca, dacă admitem că fiecare persoană umană are o valoare intrinsecă, 

care face ca ea să fie tratată cu respect de către toţi ceilalţi, nu decurge că trebuie să admitem 

în acelaşi timp că aceste valori intrinseci ale lor sunt toate egale! Ca urmare, acei autori care 

încearcă să justifice egalitatea oamenilor pe baza conceptului de valoare intrinsecă a acestora, 

trebuie să aducă două feluri de argumente:  

1) că toţi oamenii au o valoare intrinsecă;  

2) că aceste valori intrinseci sunt toate egale.  

În interpretarea egalitaristă, toţi oamenii au o aceeaşi valoare intrinsecă egală. 

Originile acestei teze se găsesc în tradiţia iudeo-creştină. În această tradiţie, putem ajunge la 

ideea egalităţii între oameni în cel puţin două moduri. Primul decurge în felul următor: 

oamenii au o valoare intrinsecă întrucât sunt creaţii ale lui Dumnezeu, şi sunt creaţi după 

chipul şi asemănarea lui.   

  

Iată un text semnificativ: 

„3. Când privesc cerurile, lucrul mâinilor Tale, luna şi stelele pe care Tu le-ai 
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întemeiat, îmi zic: 

4. Ce este omul, că-Ţi aminteşti de el? Sau fiul omului, că-l cercetezi pe el? 

5. Micşoratu-l-ai pe dânsul cu puţin faţă de îngeri, cu mărire şi cu cinste l-ai 

încununat pe el. 

6. Pusu-l-ai pe dânsul peste lucrul mâinilor Tale, toate le-ai supus sub picioarele lui” 

(Psalmi, 3, 3 – 6) 

 

O a doua linie de argumentare în favoarea egalităţii oamenilor porneşte de la ideea 

iubirii divine:  oamenii contează pentru că sunt iubiţi de Dumnezeu. Şi anume, ei sunt iubiţi la 

fel, indiferent de statutul lor social, indiferent de grupul din care fac parte. Să ne gândim la 

binecunoscuta parabolă a bunului samaritean, conform căreia şi cei din grupuri dispreţuite au 

semnificaţie morală:  

  „34. Atunci Împăratul va zice celor de la dreapta lui:”Veniţi binecuvântaţii Tatălui meu de 

moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. 

  35. Căci am fost flămând, şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut;; (...) 

  37. Atunci cei neprihăniţi îi vor răspunde: „Doamne, când Te-am văzut noi flămând, şi Ţi-

am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete, şi Ţi-am dat de ai băut? (...)” 

 40. Drept răspuns, împăratul le va zice: „Adevărat vă spun, că oridecâteori aţi făcut aceste 

lucruri unuia dintre aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie mi le-aţi făcut.” (Matei, 

25:34-40; vezi şi Matei 5,  43-47) 

 

 Ne vom opri asupra a trei autori care au contribuit la elaborarea acestei teze: Gregory 

Vlastos, Thomas Nagel, şi John Rawls. Să vedem în ce constă concepţia lui Vlastos. În eseul 

Justice and Equality, acesta afirmă că persoanele au două feluri de proprietăţi: 1) proprietăţi 

care au grade (astfel sunt telentele, abilităţile, caracterul; în fiecare caz poţi poseda o 

proprietate mai mult sau mai puţin: poţi fi mai mult sau mai puţin talentat, mai mult sau mai 

puţin curajos); şi 2) proprietăţi care nu au grade – este vorba despre proprietatea de a fi 

persoane, de a avea umanitate în ele. Ori eşti om, ori nu eşti, nu există intermediar. Ca 

persoane, fiecare dintre noi avem aceeaşi valoare intrinsecă. De ce? Pentru că valoarea 
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intrinsecă nu depinde de ce face persoana în particular, de meritul ei. Este analoagă iubirii 

părintelui pentru copilul său: nu depinde de meritele acestuia, de felul cum se comportă 

copilul. De exemplu, când vedem că cineva e în pericol, îl ajutăm fără să ne gândim mai întâi 

ce caracter are. Această valoare se exprimă prin faptul că avem drepturi, şi că acestea nu sunt 

proporţionale cu talentele sau meritele noastre: singura lor justificare poate fi valoarea pe 

care o au persoanele pur şi simplu pentru că sunt persoane: valoarea lor intrinsecă în 

calitatea de fiinţe umane individuale.  

 Aşadar, urmând acest argument, ajungem la concluzia că bunăstarea fiecăruia este la 

fel de valoroasă ca a oricărui altuia, şi libertatea fiecăruia e la fel de valoroasă ca a oricărui 

altuia. Dar în această situaţie, cum pot fi soluţionate cazurile de conflict? De exemplu, când ai 

doi pacienţi, un ministru şi un muncitor necalificat, în stare la fel de gravă, cum alegi pe care 

să îl tratezi primul? Sugestia lui Vlastos este să se facă distincţia între valoarea instrumentală 

diferită a celor doi, şi valoarea lor intrinsecă egală, şi atunci alegerea va fi posibilă.  

Punctul de vedere formulat de Vlastos ridică însă unele dificultăţi: mai întâi, de unde din 

argumentaţia sa rezultă că valoarea intrinsecă chiar este egală? Vlastos nu ne arată decât că 

valoarea intrinsecă există. În al doilea rând, cum se întemeiază semnificaţia acestor proprietăţi 

care nu au grade? Cum se justifică importanţa proprietăţii de a fi persoană ? Există şi alte 

proprietăţi de acelaşi fel, cum ar fi aceea de a fi câine, şi totuşi putem să diferenţiem câinii 

după multe criterii. Valoarea intrinsecă este una „metafizică” (în sensul pozitivismului logic), 

dar cum intervine ea în cazuri practice, cum ar fi în exemplul de mai sus, cu muncitorul 

necalificat şi ministrul? 

Alt susţinător al ideii că oamenii au valoare morală inerentă este Thomas Nagel, care în 

eseul Equality and Impartiality pleacă  de la însăşi natura evaluărilor noastre morale. Pentru a 

face o judecată morală, arată Nagel, trebuie să te poţi situa într-o poziţie impersonală. Nu poţi 

să spui că este moral să ne comportăm într-un anume fel cu o persoană, dar în cu totul alt fel 
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cu o alta; în particular, nu e moral să admitem că noi contăm cu totul altfel decât ceilalţi. De 

altfel, aşa cum ştim, una dintre regulile morale cele mai vechi („regula de aur”) spune chiar 

acest lucru: Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face! Astfel, dacă accepţi că tu contezi, atunci va 

trebui să accepţi într-un mod imparţial că oricine conteză. Mai departe, vei accepta că toţi 

contează la fel, şi de aceea toţi au valoare egală.  

Am văzut că din perspectiva lui Vlastos problema care apărea era aceea de a justifica nu 

atât că oamenii au valoare intrinseci, ci că această valoare este egală. Însă pentru Nagel 

problema este diferită: el e mai convingător în susţinerea tezei că oamenii au valoare egală; 

problema este însă dacă el a reuşit să arate că oamenii au valoare. Ca urmare, el nu ne 

convinge că avem valoare egală, ci doar că dacă avem valoare, atunci aceasta este egală.  

John Rawls, în lucrarea A Theory of Justice, argumentează că nu se poate argumenta în 

favoarea egalităţii între oameni plecând de la diferitele lor proprietăţi naturale a oamenilor; 

pentru că, arată el, nu există o astfel de proprietate naturală pe care toţi oamenii să o posede în 

mod egal: oamenii diferă între ei, orice proprietate a lor am considera, privind talentele, 

abilităţile, caracterul lor etc. . Pentru a ieşi din acest impas, Rawls arată că există o 

interpretare care apelează la proprietăţile morale ale persoanelor: ceea ce ne face pe toţi egali 

ca oameni este faptul că noi toţi avem capacitatea de a ne comporta ca fiinţe morale.  Avem 

capacitatea de a avea o concepţie asupra binelui (ne formulăm un plan de viaţă, care exprimă 

ceea ce noi considerăm că  „este bine pentru noi”), pe de o parte, iar pe de alta, avem 

capacitatea de a avea un simţ al dreptăţii, ceea ce înseamnă a avea valoare morală (moral 

worth). Să ne aducem aminte de conceptul de poziţie originară al lui Rawls. În poziţia 

originară, argumentează Rawls, oamenii au un simţ al dreptăţii: pentru ei are sens valoarea 

morală, şi bazându-se pe aceasta, ei vor putea selecta principiile dreptăţii. Capacitatea de a 

avea personalitate morală este, consideră Rawls, o condiţie suficientă pentru egalitate, şi astfel 

societatea este o asociaţie pentru avantaj reciproc între persoane libere şi egale.  
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Să observăm însă că în realitate argumentul lui Rawls ne arată doar că persoanele au 

valoare, nu şi că o au egală. Or, din cele susţinute până acum nu decurge decât că oamenii au 

o valoare intrinsecă pentru că ei toţi au un simţ moral. Dar este egal acest simţ (şi, ca urmare, 

sunt oamenii egali în ceea ce priveşte valoarea lor)? Pentru a susţine şi egalitatea acestei 

valori, Rawls argumentează astfel: 

Chiar dacă indivizii pesemne că au capacităţi variabile pentru un simţ al dreptăţii, acest fapt nu e o 

raţiune pentru a-i priva pe cei cu o capacitate mai redusă de protecţia deplină a dreptăţii. Odată ce 

un anumit minim este atins, o persoană este îndrituită la o libertate egală, la fel ca oricare alta.77 

(2b) Cel de-al doilea tip de justificări ale egalităţii se apleacă asupra consecinţelor pe 

care le are acceptarea egalităţii dintre oameni. Cele mai importante justificări de acest gen 

sunt cele  utilitariste. Un prim tip de argumente pleacă de la principiul egalităţii persoanelor;  

un altul este cel al utilitarismului egalitarist. Principiul egalităţii persoanelor este formulat de 

J. Bentham, şi stipulează că fiecare trebuie să conteze ca unul şi nimeni mai mult decât unul, 

cu alte cuvinte cere luarea în considerare în mod egal a intereselor fiecăruia.  

Să presupunem că am avea o societate în care există doar două persoane (sau două 

grupuri de persoane), A şi B. Să presupunem că există două posibile aranjamente sociale, care 

conduc la apariţia următoarelor beneficii pentru A şi B: 

                 A        B 
       1       50        70 
       2       40        90 
 

Cum se alege între cele două posibile aranjamente sociale din perspectivă utilitaristă? 

Principiul său de baza este acela al maximizării utilităţii pentru toţi membrii societăţii. Atunci: 

în primul caz suma utilităţilor este 50 + 70 = 120; în al doilea caz, suma utilităţilor fiind 40 + 

90 = 130, va trebui ca aceasta să fie alternativa adoptată. Or, repartiţia din această variantă 

este mai puţin egalitară decât în prima, căci A are doar o utilitate de 40, faţă de 50, cât ar fi 

                                                 
77 Rawls, A Theory of Justice, p. 506 
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putut obţine în cealaltă. Vedem aşadar că, utilitarist, se face cea mai neegalitaristă alegere, 

pentru că pentru utilitarism ceea ce contează în primul rând este utilitatea totală.  

Spuneam însă că există şi un utilitarism egalitarist. Acesta susţine nu orice distribuţie, ci 

una mai egalitară. Să modificăm exemplul de mai sus în felul următor:  

              A                           B 
 1        1000000                  10 

       2          999000                  1010 
 
Utilitarist, nu putem spune cum ar trebui să se opteze între cele două aranjamente sociale, căci 

suma utilităţilor este aceeaşi în cele două variante. Dar în al doilea caz distribuţia este mai 

puţin inegalitară decât în primul. Utilitarismul egalitar ne furnizează un criteriu pentru a alege 

între cele variante (şi anume, pentru a alege varianta mai egalitară). Pentru aceasta, se 

apelează la legea diminuării utilităţii marginale. Ideea este că atunci când avem mai mult 

dintr-un bun, pentru noi o nouă cantitate suplimentară din el contează mai puţin. Ca urmare, 

pentru B o creştere a utilităţii de la 10 la 1010 este mult mai importantă decât este pentru A o 

creştere a utilităţii de la 999 000 la 1 000 000. Astfel, între două situaţii în care suma 

utilităţilor este la fel, se alege cea mai egalitară dintre ele: o distribuţie mai egalitară tinde să 

maximizeze utilitatea.  

 

3. Criterii egalitare de distribuţie a bunurilor 

 Există două feluri de astfel de criterii, pe care le vom discuta în cele ce urmează: (a) 

nevoia (satisfacerea egală a nevoilor), (b) meritul (fiecăruia după meritul său). 

(a) Nevoia. Când vorbim despre distribuirea bunurilor după nevoi, primul nume care 

ne vine în minte este cel al lui Karl Marx, cu celebra sa formulă din Critica programului 

de la Gotha: fiecăruia după nevoi. În opinia lui Marx, acest mod de distribuţie este 

expresia egalităţii într-o societate ideal construită, şi poate avea loc doar sub anumite 

condiţii. Societatea comunistă este o societate în care toate persoanele sunt egale, 
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deopotrivă în faţa mijloacelor de producţie, ca abilităţi, şi ca dezvoltare morală. Condiţiile 

materiale, considera Marx, ar permite această situaţie, pentru că, spune el, în comunism 

„toate izvoarele avuţiei colective vor ţâşni ca un şuvoi”. Aceasta nu înseamnă că vor fi 

îndeajuns de multe bunuri încât să nu mai existe competiţie, ci că realizarea acelei 

abundenţe ar fi tocmai un produs al organizării sociale, astfel gândită încât să asigure 

satisfacerea egală a nevoilor. (Evident, teoria lui Marx nu se poate aplica la bunuri rare 

(putere, avere, yahturi, cărţi rare), pentru că astfel de bunuri nu vor putea fi suficiente 

pentru toţi, dar o interpretare mai slabă, privind bunuri de bază, are sens.)  

După cum afirmă G. Vlastos78, satisfacerea egală a nevoilor de bază este forma cea 

mai perfectă a distribuţiei egale, căci ia persoana ca ceea ce este, cu valoare intrinsecă, 

independent de meritele ei, şi este consistentă cu intuiţia că, de pildă, dacă iau de la Petru 

(care atunci rămâne cu o cantitate de bunuri insuficientă pentru a-şi mai satisface chiar 

nevoile de bază, precum cea de hrană sau de adăpost) pentru a-i da lui Paul (pentru a-şi 

satisface o nevoie extraordinară, să zicem dorinţa de a-şi cumpăra cel mai modern model 

de automobil), aceasta înseamnă a-i face o nedreptate lui Petru. Pe de altă parte, 

satisfacerea egală a nevoilor de bază este posibilă numai atunci când cresc foarte mult 

resursele.  

În eseul The Idea of Equality79, B. Williams arată că nevoia este un criteriu al egalităţii 

de tratament în unele situaţii speciale. Există, afirmă Williams, două feluri de inegalităţi: 

de nevoi, şi de merit, cărora le corespund două feluri de bunuri: bunuri solicitate de nevoie 

(cum ar fi nevoia de tratament medical în caz de boală: în acest caz pare neintuitiv să 

admitem oferim asistenţă medicală cuiva nu pentru că este bolnav, deci că are o nevoie, ci 

în funcţie de meritul său) şi bunuri ce pot fi obţinute prin merit (aici admitem că 

                                                 
78 Eseul Justice and Equality, în L.P.Pojman, R. Westmaseland (eds), Equality, Oxford University Press, NY, 
1997. 
79 În L.P.Pojman, R. Westmaseland (eds), Equality, ed. cit. 
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distribuţia se poate face ţinând seamă de meritul fiecărei persoane, deci pe baza  

competiţiei). În ceea ce priveşte bunurile solicitate de nevoi,  

lasând la o parte medicina preventivă, temeiul propriu al distribuirii asistenţei medicale este 

condiţia de boală; acesta este un adevăr necesar. Dar în foarte multe societăţi, chiar dacă boala 

este condiţie necesară pentru a primi tratament, ea nu funcţionează si ca o condiţie suficientă, 

fiindcă acest tratament costă bani şi nu toţi cei care sunt bolnavi au bani; astfel, posedarea 

banilor in cantitate suficientă devine în fapt o condiţie necesară suplimentară pentru a primi 

efectiv un tratament80. 

Aici avem două teze: în primul rând, că atunci când descriem o activitate, e posibil să 

indicăm „scopul ei intern”, de unde rezultă că însuşi temeiul realizării ei este atingerea acelui 

scop intern. În particular, atunci când faci acţiuni care îi vizează pe alţii, scopul acţiunii este 

(sau ar trebui să fie) satisfacerea nevoilor lor. De exemplu, asistenţa medicală are ca scop 

tratarea bolii, şi în consecinţă criteriul de distribuţie a asistenţei medicale este nevoia 

bolnavilor.  

Nozick critică acest punct de vedere, despre care consideră că duce la consecinţe absurde, 

şi îşi susţine argumentaţia folosindu-se de următorul exemplu:chiar dacă admitem că scopul 

serviciilor de bărbierire este nevoia de a te bărbieri, de ce acest scop ar trebui să fie prioritar 

faţă de scopuri personale pentru a deveni bărbier?  

Dacă cineva se face bărbier pentru că îi place să stea de vorbă cu foarte mulţi oameni diferiţi 

ş.a.m.d., este nedrept din partea lui să-şi aloce seviciile acelora cu care îi place cel mai mult de 

vorbă? Sau dacă lucrează ca bărbier pentru a câştiga bani spre a-şi plăti taxele la şcoala, poate 

el să-i bărbierească numai pe aceia care plătesc mai bine sau dau un bacşiş mai gras? De ce să 

nu poată un bărbier să folosească exact aceleaşi criterii în alocarea serviciilor sale ca oricine 

altcineva ale cărui activităţi nu au nici un ţel intern care să-i implice pe alţii? Un grădinar ar 

trebui oare să-şi aloce serviciile pajiştilor care au cel mai mult nevoie de el? 

                                                 
80 Idem, p. 97 
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Prin ce se deosebeşte situaţia unui doctor? De ce pentru activităţile sale trebuie 

să fie alocate resurse în funcţie de ţelul intern al asistenţei sociale medicale?81 

(b) Meritul. Susţinerea că bunurile din societate trebuie să fie distribuite oamenilor în 

funcţie de meritul fiecăruia este una care ni se impune cu forţă în multe situaţii. Cu toţii 

acceptăm că între doi oameni care au participat la un proiect, trebuie recompensat mai 

mult cel care a contribuit mai mult; că la un examen la universitate, va trebui să ia notă 

mai mare acel student care a probat că studiat mai mult, deci al cărui merit este mai mare; 

că salariul pe care îl primim într-o firmă trebuie deosebit de al altuia în funcţie de meritul 

fiecăruia dintre noi în firmă etc.  

Ideea că bunurile trebuie distribuite după merit este diferită de principiul după care 

trebuie să îi dăm fiecăruia ceea ce i se cuvine. Într-adevăr, potrivit acestui din urmă 

principiu, am putea să considerăm că unei persoane i se cuvine ceva nu fiindcă are un 

merit în acest sens, ci pentru că ea are o valoare valoarea intrinsecă. Distribuţia după merit 

presupune că persoanele diferă între ele, că bunurile urmează să fie împărţite în urma 

împlinirii unor sarcini, ca indicator de realizare care poate fi măsurat (cu grade).  

Conceptul de merit, după cum spune Vlastos, se referă la orice caracteristică, sau grup 

de caracteristici, care a fost dobândită. Nu este însă clar dacă principiul meritulului este 

egalitar – unii recurg la acest concept tocmai pentru a justifica diferenţele. O critică adusă 

criteriului meritului în distribuirea bunurilor este că acest criteriu nu poate fi universal – 

de exemplu, protecţia în faţa legilor, sau dreptul de a vota, nu pot fi asigurate în funcţie de 

criterii de merit: cu toţii admitem că aceste bunuri trebuie oferite tuturor, indiferent de 

meritul pe care îl avem, ci numai pentru că suntem fiinţe umane. O altă critică vizează 

dificultăţile în identificarea a ceea ce contează sau trebuie să conteze atunci când vrem să 

măsurăm meritul cuiva. Să ne gândim la două persoane, una dintre ele cu un talent 

                                                 
81 R. Nozick, Anarhie, Stat şi Utopie, Humanitas, 1997,  p. 286-287 
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deosebit în învăţarea limbilor străine, şi la o alta, care nu are acest talent. Este corect ca 

prima să obţină la examenul de admitere la facultate o notă mai mare la limba străină 

aleasă, chiar dacă cea de-a doua s-a străduit mult mai mult, deşi fără acelaşi succes? Are 

ea vreun merit pentru că s-a născut mai talentată? Potrivit lui Rawls, nimeni nu are vreun 

merit pentru că e înzestrat de la natură cu anumite talente sau abilităţi, fizice sau 

intelectuale. De aceea, aceste talente, abilităţi nu ar trebui să conteze atunci când gândim 

felul în care ar trebui distribuite bunurile în societate.  

O asemenea concluzie este neatractivă pentru mulţi autori. Astfel, R. Nozick 

argumentează că de aici nu decurge că faptul că cineva mai talentat primeşte mai multe 

bunuri este nedrept. Căci, spune el, chiar dacă cineva nu  are vreun merit că este mai 

talentat decât altcineva, faptul că el apelează la talentele şi abilităţile proprii pentru a 

obţine un bun este legitim.  

 

4. Egalitatea de oportunităţi 
 
 

  Prin oportunitate se înţelege o situaţie favorabilă, prilej, şansă. O definiţie a egalităţii 

de oportunităţi găsim în eseul Equality and Liberty al lui K. Nielsen: aceasta este 

Idealul de a face ca oportunităţile pentru diversele poziţii apreciate în societate să fie libere 

pentru o competiţie liberă în care fiecare poate concura pentru acele poziţii preţuite (şi care 

oferă şanse de viaţă foarte diferite) şi în care ei sunt recompensaţi potrivit talentului şi 

realizărilor şi nu pe baza poziţiei sociale, a clasei, rasei, sexului, prieteniei, sau a faptului că 

are un protector.82 

De această dată, importante sunt funcţiile, poziţiile pentru care se concurează. Se 

admite că bunurile pentru care are sens concurenţa – poziţii educaţionale, slujbe, bunuri 

economice, sociale şi politice - nu există din abundenţă, iar competiţia oferă şanse de viaţă 

                                                 
82 K.Nielsen, Equality and Liberty. A Defense of Radical Egalitarianism, Rowman, Totowa, UK, 1985, p. 133. 
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foarte diferite, în măsura în care structura în care această competiţie are loc poate genera 

rezultate neegale. Într-o competiţie deschisă nu trebuie să intervină caracteristici personale 

nerelevante, cum ar fi poziţia socială, clasa, rasa, etc, ci ea trebuie să se bazeze pe talent şi 

realizări. În cadrul teoriei, se insistă asupra faptului că scopurile sunt alese liber de fiecare, 

ceea ce defineşte acest tip de egalitate ca una de tip liberal (opusă egalităţii de rezultate, 

specifică punctului de vedere al teoriilor marxiste).  

 Există două tipuri mari de teorii ale egalităţii ca oportunitate: teorii formale şi teorii 

materiale. În Anarhie, Stat şi Utopie, Nozick respinge teoria materială a egalităţii de 

oportunităţi şi pe de altă parte dezvoltă o teorie procedurală (formală) a egalităţii ca 

oportunitate. Teoria materială, afirmă Nozick, ar propune să se realizeze egalizarea 

oportunităţilor, ceea ce ar însemna: fie înrăutăţirea situaţiei celor favorizaţi, fie îmbunătăţirea 

situaţiei celor defavorizaţi – care îmbunătăţire ar necesita resurse de la cine are, adică iarăşi ar 

duce la înrăutăţirea situaţiei celor favorizaţi. O astfel de egalizare însă, ar însemna 

restrângerea libertăţii individuale, or Nozick este esenţialmente împotriva violării dreptului la 

libertate:  

Există numai indivizi, oameni distincţi, cu propriile lor vieţi. Dacă-l folosim pe unul dintre ei 

pentru avantajul celorlalţi, nu înseamnă decât că-l folosim pe acesta şi că ceilalţi beneficiază. 

Nimic mai mult. Deci acestuia i se face ceva pentru avantajul celorlalţi. Discuţia despre un bine 

social general ascunde aceasta. (În mod intenţionat?). dacă ne folosim de o persoană în felul acesta 

nu o respectăm suficient şi trecem cu vederea faptul că este o persoană distinctă, că singura viaţă 

pe care o are este viaţa ei. Ea nu obţine o compensaţie pentru sacrificiul său şi nimeni nu are 

dreptul să o forţeze să se sacrifice.83 

Nozick construieşte o teorie procedurală a egalităţii ca oportunitate, pe baza unui exemplu 

legat de jucătorul de baschet Wilt Chamberlain: să presupunem, ne propune Nozick, o 

societate egalitară, în care acest jucător cere 25 de cenţi la fiecare bilet de intrare pentru 

                                                 
83 op. cit., p. 75. vezi de asemenea p. 209-212 din aceeaşi lucrare. 
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fiecare joc în care participă, pe lângă tariful normal. Cei care plătesc biletele (spectatorii) sunt 

de acord în mod voluntar, pentru că doresc să îl vadă jucând, iar suma de 25 de cenţi este 

nesemnificativă pentru fiecare din ei. În această situaţie, distribuţia care rezultă este perfect 

corectă şi dreaptă, căci dacă s-ar vrea alt rezultat, ar trebui să se interfereze cu libertatea 

oamenilor, „sau să se intervină continuu pentru a-i opri pe oameni să transfere resursele aşa 

cum doresc ei, sau să se intervină continuu (sau periodic) pentru a lua de la unele persoane 

resursele pe care alţii, pentru unele motive, se hotărăsc să le transfere acestora”.84  

Egalitatea de oportunitate, aşadar, nu este egalitate în situaţia iniţială, nu este justificarea 

statului de a interveni pentru a egaliza oportunităţile, ci este doar tratament egal sub aceleaşi 

reguli.  

Unul din susţinătorii teoriilor materiale ale egalităţii ca oportunitate este John Rawls, 

care discută trei teorii ale egalităţii ca oportunitate: (i) teoria formală; (ii) teoria liberală; şi 

(iii) principiul diferenţei.  

(i) Teoria formală a egalităţii ca oportunitate cere să nu existe bariere formale în faţa 

accesului individului la poziţii, ceea ce presupune în fundal o libertate egală (vezi 

primul principiu al dreptăţii al lui Rawls) şi o economie de piaţă liberă. Însă 

această perspectivă nu elimină efectele norocului, ale distribuţiei talentelor şi 

abilităţilor naturale, precum şi ale condiţiilor sociale. Or, aşa cum am văzut, 

potrivit lui Rawls talentele sunt arbitrare din punct de vedere moral. 

(ii) Teoria liberală a egalităţii ca oportunitate cere ca poziţiile în societate şi carierele 

să fie deschise nu doar în sens formal, ci să existe realmente o şansă echitabilă de a 

le obţine, ceea ce presupune eliminarea circumstanţelor sociale. De exemplu, şansa 

de a dobândi cultură sau educaţie nu trebuie să depindă de poziţia de clasă sau de 

veniturile persoanei. După Rawls, şi această teorie are carenţe, pentru că, deşi 

                                                 
84 Ibidem. 
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elimină circumstanţele sociale, nu îndepărtează problema distribuţiei talentelor şi a 

abilităţilor. Teoria este imperfectă atâta vreme cât există familia care face ca cei 

similar dotaţi să nu aibă oportunităţi egale.  

(iii) Conform principiului diferenţei, dacă nu există o distribuţie care face ca fiecare să 

fie situat mai bine (în sensul obţinerii unei părţi mai mari din bunurile primare), 

atunci e de preferat o distribuţie egală. Întorcându-ne la exeplul despre 

Chamberlain, Rawls ar reproşa că acesta duce la inegalităţi pentru că favorizează 

oportunităţi mai mari pentru prieteni şi familie şi se bazează pe înzestrările 

naturale ale lui Chamberlain, pe care acesta din urmă nu are nici un merit în aceea 

că le are.  

 

5. Acţiunea afirmativă 
 

A. Aspecte istorice. Dezbaterea asupra acţiunii afirmative este dominată de două 

teme: 1) ideea asigurării unor oportunităţi egale de educaţie şi angajare pentru toţi membrii 

unei societăţi; şi 2) ideea tratării egale a grupurilor, minorităţilor (etnice, rasiale, sexuale) 

defavorizate. Deja când vorbim despre tratare egală, nu este clar cine ar trebui să fie tratat 

egal – persoana membră a unui grup, minoritate defavorizată, sau grupul, minoritatea 

respectivă ca atare? Răspunsul la această întrebare este deosebit de important, pentru că indică 

subiecţi diferiţi ai acţiunii afirmative (indivizi sau grupuri). 

Să începem prin a trece succint în revistă istoricul acţiunii afirmative. Pentru prima 

oară, în 1961, preşedintele Kennedy a înfiinţat comitetul pentru oportunităţi egale de angajare, 

care a decis că, din acel moment, în orice contract federal, 

contractorul nu va discrimina nici un angajat sau aspirant pe baza rasei, credinţei, culorii sau 

originii naţionale. Contractorul va realiza o acţiune afirmativă pe perioada angajării, fără a ţine 

seama de rasă, credinţă, culoare sau origine naţională. 
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Apoi, în 1964, a fost promulgat Civil Rights Act, conform căruia acţiunea afirmativă 

însemna eradicarea discriminării şi asigurarea de oportunităţi egale, asigurarea de tratament 

imparţial. Aceste documente afirmau politicile de nediscriminare: oamenii au dreptul de a nu 

fi discriminaţi pe temeiuri etnice, religioase, rasiale, de sex sau de preferinţe sexuale. De 

pildă, acest gen de abordare decurge imediat din perspectiva lui Rawls: o politică socială, 

susţine el, este în concordanţă cu cerinţele dreptăţii numai dacă face abstracţie de "planurile 

de viaţă" ale fiecărei persoane, de ceea ce consideră aceasta că este bun pentru viaţa sa. Dacă, 

să zicem, două persoane cu abilităţi şi cu realizări profesionale echivalente candidează pentru 

ocuparea unui post, atunci una dintre ele nu poate fi exclusă pe motivul că face parte dintr-o 

minoritate etnică, rasială sau religioasă sau că are un anumit plan de viaţă: pe motivul, să 

zicem, că este homosexual sau că este rrom.  

Un moment important, care a însemnat schimbarea accepţiei acordate ideii de acţiune 

afirmativă este acela în care, în 1965, preşedintele L.B.Johnson afirma că echitatea trebuie să 

însemne mai mult decât pur şi simplu tratament imparţial: 

Nu iei o persoană care a fost ani de zile ţinută în lanţuri, o eliberezi, o duci la linia de start a 

unei curse şi îi spui: „eşti liber să concurezi cu alţii” şi să crezi pur şi simplu că ai fost 

echitabil pe de-a-ntregul. Nu e aşadar de ajuns să deschizi porţile oportunităţii... Nu căutăm ... 

egalitatea pur şi simplu ca un drept şi în teorie, ci egalitatea ca fapt şi egalitatea ca rezultat. 

De această dată, egalitatea în angajare înseamnă mai mult, şi anume asigurarea 

oportunităţilor egale prin programe pozitive (reguli, determinarea domeniilor în care membrii 

grupurilor minoritare sunt utilizaţi insuficient), sau unde sunt mai puţini decât ar fi rezonabil 

să ne aşteptăm. Este vorba, de exemplu, despre numărul femeilor sau al negrilor care lucrează 

în departamentele de ştiinţe politice.  

98 



 

R. Dworkin, în eseul Reverse Discrimination85 prezintă două cazuri reale: cazul 

Sweatt şi cazul DeFunis. În 1945, un tânăr pe nume Sweatt a solicitat un loc la University of 

Texas Law School dar a fost respins, pentru că era negru, iar legea statului prevedea că doar 

albii aveau acces la acea facultate. Curtea Supremă de Justiţie i-a dat dreptate lui Sweatt, pe 

motiv că acea lege era neconstituţională căci viola drepturile lui Sweatt – este vorba despre 

amendamentul XIV, conform căruia nici un stat nu trebuie să nege dreptul cuiva la protecţie 

egală a legii. În 1971 un evreu pe nume DeFunis a aplicat la University of Washington Law 

School, dar a fost respins pentru că era evreu, deşi avea calificative mai mari decât ale unor 

membri ai grupurilor minoritare. Dacă ar fi aparţinut acelor categorii, ar fi fost acceptat la 

acea universitate. Şi el a cerut Curţii Supreme de Justiţie să fie admis, invocând acelaşi 

amendament XIV al Constituţiei. Cazul a fost acceptat, însă ulterior universităţile au schimbat 

procedura de admitere ca să obţină acelaşi rezultat, dând alte calificative pentru membrii 

grupurilor minoritare, şi dând mai puţină pondere acelor calificative în procesul de admitere.  

B. Care sunt condiţiile generale în care se consideră că acţiunea afirmativă este 

justificată (dacă este). Se consideră că acţiunea afirmativă este justificată când un grup sau 

membrii unui grup au fost discriminaţi în trecut, şi când această discriminare nu acordă 

oportunităţi efective egale în prezent. Apar însă probleme în a se indica precis discriminarea, 

în a se arăta că exact din acea cauză grupul sau membrii săi nu au oportunităţi egale, şi în a se 

indica exact grupul şi ce proprietăţi are. Ideea este, desigur, să fie vorba despre proprietăţi 

care contează pentru identitatea personală a membrilor, şi de aceea rasa, etnia, sexul, credinţa 

sunt acceptate, dar nu şi nivelul de trai şi nivelul de educaţie. De exemplu, la noi astfel de 

categorii sunt membrii unei etnii (rromii în special) şi femeile.  

                                                 
85 în R. Dworkin, Taking Rights Seriously, Ductworth, London, 1977 

99 



 

Conceptul de acţiune afirmativă. Sub acest concept sunt cuprinse politici foarte 

diferite. De aceea este important să distingem principalele sensuri în care se poate vorbi de 

politici de acţiune afirmativă:  

(a) Acţiunea afirmativă procedurală nu are acelaşi sens ca nediscriminarea (adică 

neluarea în considerare a rasei, credinţei, etc., în selecţia pentru slujbe), ci este mai 

mult decât atât: înseamnă asigurarea unui număr de candidaţi reprezentativ pentru 

spaţiul de provenienţă, publicitate adecvată şi anunţuri că se încurajează reprezentanţi 

ai minorităţilor să se înscrie la concursurile de admitere în universităţi sau pentru 

ocuparea unei slujbe.  

(b) Acţiunea afirmativă ca rezultat cere ca selecţia să fie echitabilă, dar procentual 

femeile şi membrii altor grupuri să fie prezenţi în grupul celor din care se face selecţia 

potrivit ponderii pe care ele sau ei o  au în cadrul populaţiei de referinţă. Ţinta constă 

în atingerea unor procente de reprezentativitate din grupurile defavorizate. 

(a) Acţiunea afirmativă ca tratament preferenţial cere ca în procesul de selecţie rasa, 

sexul, etc. să conteze cu valoare pozitivă. De exemplu, atunci când candidaţii sunt 

altminteri egali, apartenenţa la minoritate să fie unicul criteriu de departajare, sau când 

apartenenţa permite chiar alegerea unui candidat mai slab. Aceasta nu înseamnă 

discriminare inversă, dacă prin discriminare se înţelege apelul la criterii injuste, 

arbitrare. 

(b) Acţiunea afirmativă ca promovare a excelenţei. În acest caz, apartenenţa însăşi la 

astfel de grupuri minoritare este considerată ca un gen de calificare (excelenţă) şi 

contează pentru alegere, chiar dacă este un criteriu mai slab decât altele. De exemplu, 

atunci când se face selecţie de profesori femei în universităţi, se argumentează că 

existenţa lor aduce unele avantaje: diversifică corpul didactic, femeile învaţă mai bine 

de la femei, şi sunt modele de reuşită – în consecinţă, succesul academic va fi mai 
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mare. Acest tip de reţionament este însă cel mai dificil de susţinut, şi aceasta pentru că 

nu este deloc limpede că diversificarea are consecinţe bune, nici nu s-a arătat că într-

adevăr femeile ar învăţa mai bine de la femei, şi nici nu este clar de ce ar fi scopul 

universităţii să ofere, în afară de cunoştinţe şi abilităţi, şi modele de reuşită.  

C. Critici ale acţiunii afirmative. Există două linii majore de argumentaţie împotriva 

acţiunii afirmative: (1) argumentul discriminării inverse; şi (2) argumentul acţiunii 

compensatoare. Să vedem în ce constau acestea. 

(1) Argumentul discriminării inverse. Motivul pentru care acceptăm că 

discriminarea trecută e injustă este acela că discriminarea s-a făcut pe baza unor caracteristici 

nesemnificative moral (rasa, sexul, etc.). Acceptăm aşadar principiul esenţial al egalităţii: 

cazurile similare trebuie tratate similar; iar dacă oamenii nu au fost trataţi în mod egal pentru 

că posedau anumite proprietăţi, înseamnă că s-a procedat nedrept. Acţiunea afirmativă însă, 

înseamnă a prefera pe cineva în virtutea faptului că posedă aceleaşi caracteristici 

nesemnificative moral (rasă, sex etc.); prin urmare, se argumentează, nici acţiunea afirmativă 

nu este justă, din acelaşi motiv ca mai sus: pentru că ar însemna ca, din nou, proprietăţile 

nesemnificative moral să fie luate ca semnificative.  

 Acest argument, consideră Nickel, nu este corect. Căci, susţine el, atunci când se 

justifică acţiunea afirmativă, proprietăţile care se iau în considerare nu sunt cele de a fi rrom, 

negru, femeie etc., care sunt într-adevăr nesemnificative moral; iar dacă ne-am baza pe ele, 

atunci – ca şi în cazul discriminărilor trecute – nu putem să justificăm pentru membrii unui 

grup  un tratament diferit de cel pentru ceilalţi. Dimpotrivă, spune el, proprietăţile pe care le 

avem în vedere sunt cele de a fi fost subiect de discriminare pentru că erai rrom, negru, 

femeie, iar aceste din urmă proprietăţi sunt semnificative moral.  

Să presupunem că la examenul de admitere la o facultate un număr de locuri  este  

alocat membrilor unei minorităţi (la Facultatea de Ştiinţe Politice din cadrul SNSPA există un 
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număr de locuri pentru candidaţii romi). Se dă examen şi sunt admişi ca studenţi membri ai 

acelei minorităţi, dar cu o medie mult mai mai mică decât cea a unora dintre candidaţii 

aparţinând majorităţii, care au fost însă respinşi. Este drept acest lucru? Aşa cum am văzut, 

De Funis considera că astfel i s-a încălcat un drept (Însă ce drept i s-a încălcat? Dreptul la 

educaţie? Societatea nu are obligaţia de a-i oferi educaţie universitară.) Un autor influent ca 

R. Dworkin86 susţine că astfel de proceduri de promovare a acţiunilor aformative sunt corecte: 

într-adevăr, spune el, atunci când un candidat ar protesta, pe motivul că astfel drepturile sale 

au fost violate, se presupune ceva: că lui sau ei i se cuvine să fie admis, dacă are o medie mai 

mare. Desigur că o atare presupunere este intuitiv adevărată. Dar e greşit, argumentează 

Dworkin. De ce? Admiterea se face potrivit rezultatelor la probele de examen; iar aceste 

rezultate depind, în mare măsură, de trăsăturile persoanei respective. Or, mai întâi că nimeni 

nu poate  pretinde că acele trăsături i se cuveneau (să zicem, abilităţi matematice, memorie 

etc.). Dacă le posedă, înseamnă că soarta i le-a hărăzit, nu vreun merit al său l-a făcut (sau a 

făcut-o) să le posedeîî. însă se poate zice: rezultatele respective reflectă şi o anumită muncă, 

un efort mai mare sau mai mic pe care l-a depus persoana respectivă. Oare nu ar trebui luat în 

seamă? Aici este partea cea mai interesantă a argumentării lui Dworkin: desigur, admite el, 

pregătirea într-un anumit fel, posedarea unor calităţi sunt de natură să determine anumite 

aşteptări ale indivizilor ca examenul să fie încununat de succes. Totuşi, faptul că o persoană a 

obţinut anumite rezultate la probele de concurs nu înseamnă că acele rezultate au o validitate 

intrinsecă; nu:  validitatea lor e una stabilită  instituţional - regulile stabilite pentru (sau, mai 

de curând, şi de către) instituţiile de învăţământ superior au fost cele care le-au conferit 

validitatea. Prin urmare, relevanţa acelor rezultate nu poate fi determinată independent de 

existenţa şi de felul în care au fost concepute acele instituţii. Nimeni nu poate pretinde ca 

                                                 
86 A se vedea de exemplu  "Bakke's Case: Are Quotas Unfair?", în A Matter of Principle, Oxford University 
Press, Oxford, 1985, pp. 214-220.  
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secţia de asistenţă socială să recompenseze un anumit gen de rezultate, să solicite pentru 

studenţii săi anumite caracteristici intelectuale. De aceea, nimeni nu poate pretinde că i se 

cuvenea să devină student. Sigur, anumite caracteristici intelectuale sunt considerate ca 

relevante pentru a deveni student (iar acestea se reflectă în rezultatele la probele de concurs); 

dar de aici nu rezultă că alte caracteristici nu pot fi luate ca relevante - de exemplu, 

apartenenţa la o anumită etnie. Dacă se admite că societatea e interesată să crescă numărul de 

romi cu pregătire în ştiinţele politice, atunci apartenenţa la această etnie devine o trăsătură 

relevantă  atunci când se determină rezultatele la examenul de admitere, tot la fel ca şi 

capacitătile intelectuale sau efortul intelectual depus - calităţi pe care le admitem cu mai mare 

uşurinţă ca relevante.  

Cele două critici (Nickel şi Dworkin) au câteva puncte slabe. Noi considerăm că 

putem să identificăm precis pe cei care fac obiectul acţiunii afirmative, dar este într-adevăr 

aşa? Ce putem spune despre un rrom dintr-o familie care de generaţii a avut educaţie? Apoi, 

argumentele nu abordează clar două probleme: acţiunea afirmativă priveşte grupuri de 

persoane, sau acţiunea afirmativă priveşte membrii individuali ai acelor grupuri? 

(2) Argumentul acţiunii compensatoare. În cartea V a Eticii Nicomahice, Aristotel 

scria că, dacă o persoană a nedreptăţit o alta, atunci cel care a nedreptăţit trebuie să îndrepte 

răul făcut, celui căruia i l-a făcut, în mod proporţional cu răul făcut. Astfel, se revine la poziţia 

anterioară nedreptăţii făcute. Există însă critici la acest argument, care arată că analogia dintre 

ideea de acţiune afirmativă şi acţiunea compensatoare în concepţia lui Aristotel nu este 

corectă. Aceasta pentru că:  

(i) Acţiunea afirmativă nu vizează persoane individuale, ci membrii unui grup, ca 

membri ai grupului. Chiar dacă admitem că victimele merită compensare, de ce să 

se facă aceasta faţă de cineva care nu a fost ea însăşi victimă? Căci de cele mai 
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multe ori, răul a fost făcut părinţilor, bunicilor, dar subiecţi ai acţiunii afirmative 

sunt copiii.  

(ii) Cei care compensează nu sunt neapărat cei care au făcut răul, iar costurile propuse 

sunt arbitrare. În unele cazuri, răul faţă de cineva a fost făcut acum 50 de ani, dar 

alte persoane sunt cele care suferă costurile. De exemplu, la admiterea în facultate 

acţiunea afirmativă duce la respingerea unor ne-romi care nu au nici o vină. Este 

adevărat, aici se poate replica faptul că şi aceste persoane au beneficiat (chiar şi în 

mod inocent) de discriminarea membrilor altor grupuri. Se poate, însă dintre toţi 

beneficiarii, sunt numai unii care suportă costuri. Nu este neapărat adevărat că 

orice ne-rom a beneficiat, pentru că de exemplu el poate să fi avut un  statut social 

mai jos. Acţiunea afirmativă exprimă o politică a societăţii, care urmăreşte ceva, şi 

orice politică presupune costuri, uneori neechitabile.  

(iii) Compensaţia nu este proporţională cu răul făcut. Discriminarea s-a făcut în moduri 

foarte diferite, iar măsurile luate nu au întotdeauna legătură directă cu felul în care 

s-a făcut discriminarea. De exemplu, în situaţia studenţilor rromi, de ce am aplica 

acţiunea afirmativă doar la admiterea în facultăţi şi licee, şi nu şi altfel? 

(iv) Problema grupurilor. Acţiunea afirmativă ar trebui să vizeze grupurile ca atare, sau 

membrii lor? Dacă este vorba despre grupuri, atunci se poate spune că angajarea 

preferenţială îl compensează? Iar dacă este vorba despre membri, atunci 

apartenenţa la un grup defavorizat este relevantă moral? Cei care critică acţiunea 

afirmativă atrag atenţia asupra unor probleme ca: este greu să se definească 

grupurile, cine face parte din ele şi cine nu. Or, acţiunea afirmativă priveşte doar 

unii din membrii grupului. Dacă susţinem că grupurile au semnificaţie morală, 

înseamnă că se poate susţine şi că există drepturi ale grupului, şi nu doar ale 

indivizilor-ca-membri-ai-grupurilor? Nickel răspunde la aceste observaţii invocând 
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argumentul statistic: există o corelaţie foarte înaltă între, de exemplu, faptul de a 

aparţine unui grup şi nivelul de învăţătură. Calitatea de a fi membru poate servi ca 

bază administrativă pentru programul de acţiune afirmativă. Aici, baza este una 

administrativă, şi nu morală. Administrativ, se poate spune că x, care aparţine unui 

grup, a suferit, dar nu acesta este motorul acţiunii, ci alte caracteristici, mai 

măsurabile, ca venitul, şansele de calificare, etc. Însă şi aici par unele probleme, şi 

anume, dacă acţiunea bazată pe argumente administrative este eficientă; pe de altă 

parte, argumentul eficienţei este periculos, căci poate fi folosit împotriva 

drepturilor omului şi împotriva acţiunii afirmative – se poate concretiza de 

exemplu în refuzul de a angaja o o femeie care nu este eficientă. La rândul său, 

Rawls, răspunzând aceloraşi observaţii, invocă principiul diferenţei: dacă   pentru 

cineva costurile sunt mai mari decât media, acestea sunt acceptabile doar dacă cei 

ce suferă mai mult ar fi într-o situaţie mai proastă dacă nu ar exista aceste costuri. 

E dificil însă de arătat că este aşa, pentru că sunt cazuri când aceste costuri nu pot 

fi ridicate. De exemplu, acolo unde este cerută muncă grea în anumite domenii. În 

plus,  ar trebui compensaţi cei care sunt în situaţia cea mai dezavantajată nu din 

motive care nu depind de ei, ci, să zicem, datorită propriilor acţiuni: din lene sau 

neglijenţă proprie? 

Ce arată aceste argumente ? Arată că acţiunea afirmativă nu poate fi echivalată cu o 

problemă deja existentă în filosofia politică, şi anume cu dreptatea corectivă, ci este ceva nou. 

Deşi unele argumente în favoarea ei sunt dificil de susţinut (în special în favoarea unor forme 

tari ale ei, cum ar fi discriminarea inversă), altele în favoarea ei sunt atrăgătoare şi arată că ea 

decurge din concepte mai generale asupra egalităţii ca oportunitate, asupra drepturilor 

individuale. Aceste argumente pot justifica unele forme ale ei.  
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Tema 4: 

 
DECIZIA DE GRUP:  

PROBLEMA AGREGĂRII PREFERINŢELOR 

 

Termeni cheie: preferinţă individuală; agregarea preferinţelor; preferinţă socială; regula 
unanimităţii; regula majorităţii; criteriul Pareto; teorema lui May; problema lui Condorcet; 
regula lui Borda; teorema lui Arrow. 
 

Conţinutul capitolului:  

 1. Decizia unanimă  

 2. Decizia majoritară   

3. Agregarea preferinţelor: problema lui Condorcet 

 4. Teorema lui Arrow de imposibilitate a agregării preferinţelor 

 

 

 Problema care va fi analizată în cele ce urmează este următoarea. Ce se întâmplă 

atunci când avem un grup de actori, fiecare dintre ei comportându-se raţional, şi care urmează 

să ia împreună o decizie? Prin ce mecanisme pot fi puse împreună preferinţele lor individuale, 

pentru a produce o – să-i spunem astfel –  preferinţă colectivă sau socială?  

 Înainte de a porni discuţia noastră, este bine să facem câteva precizări. Mai întâi, să 

observăm că este posibil să deosebim între două tipuri de reguli prin care se iau deciziile într-

un grup de oameni sau, în particular, într-o instituţie (Hart: 1961). Primele – să le numim 

primare – sunt cele care reglementeză în mod obişnuit comportamentul uman. De exemplu, în 

Consiliul Facultăţii X modificarea planurilor de învăţământ nu poate fi adoptată decât cu două 

treimi din voturile membrilor Consiliului; sau, într-un birou, decizia de de a fuma poate fi 

luată numai dacă toţi funcţionarii din el sunt de acord cu acest lucru. Pe de altă parte, avem 
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reguli secundare: acele reguli prin care sunt reglementate regulile primare. Regulile pe care le 

vom discuta în cele ce urmează – precum cea a unanimităţii sau a majorităţii – sunt reguli 

secundare.  

În al doilea rând, analiza va fi realizată la un nivel foarte general, care va permite să 

formulăm principii, condiţii formulate abstract. Pentru a face mai accesibile rezultatele, 

desigur că vom indica şi exemple, care să facă mai intuitive rezultatele. Dar, chiar şi la acest 

nivel, putem deosebi între două tipuri de condiţii generale. Primele sunt de natură logică. De 

pildă, vor fi formulate condiţii privind unele proprietăţi ale funcţiei de preferinţă colectivă sau 

socială: vom cere, în particular, ca ea să fie conexă şi tranzitivă. Aceste condiţii sunt de obicei 

acceptate ca exprimând cerinţe de raţionalitate a preferinţei sociale. Tot de acest tip sunt şi 

chestiunile legate de posibilitatea de a compara între ele utilităţile individuale: în ce fel şi cum 

este posibil acest lucru? Pe de altă parte, avem condiţii de natură etică sau normativă. Vom 

discuta pe larg unele dintre acestea, care sunt presupuse în formularea teoremelor lui May şi 

Arrow. 

 Chiar dacă nu este pe de-a-ntregul adevărată, ideea că o teorie a alegerii colective se 

concentrează asupra modalităţilor prin care putem deriva o relaţie de preferinţă socială 

dintr-un set de preferinţe individuale are a atractivitate foarte mare87. De aceea, primul pas pe 

care trebuie să-l facem e acela de a defini preferinţele individuale. Modalitatea pe care o vom 

adopta e aceea de a susţine că fiecărei persoane individuale i se poate ataşa o relaţie de 

preferinţă între alternativele care îi sunt disponibile. Să notăm cu R această relaţie. Întrebarea 

care răsare imediat este: ce proprietăţi are relaţia R de preferinţă individuală? Pentru mulţi 

autori (de exemplu, Arrow: 1951), răspunsul cel mai adecvat e acela de a susţine că R este o 

                                                 
87 Nu este pe de-a-ntregul adevărată fiindcă există contexte în care e important să vedem care e geneza 
preferinţelor individuale. Uneori configuraţia societăţii respective este extrem de relevantă pentru 
formarea preferinţelor individuale (Sen: 1970, p. 5).  

108 



 

relaţie de ordine (nestrictă); ea are (cel puţin) următoarele proprietăţi: este reflexivă, tranzitivă 

şi conexă (sau completă).  

 Relaţia R este reflexivă dacă şi numai dacă pentru orice alternativă x, este adevărat că 

R(x,x). 

 Relaţia R este tranzitivă dacă şi numai dacă pentru orice alternative x, y şi z, dacă este 

adevărat că R(x,y) şi R(y,z), atunci este adevărat şi că R(x,z). 

 Relaţia R este conexă (completă) dacă şi numai dacă pentru orice alternative x şi y este 

adevărat că R(x,y) sau este adevărat că R(y,x). 

Cele trei condiţii sunt foarte importante pentru a înţelege în ce constă o preferinţă 

individuală raţională. Prima indică faptul că alternativa x este obiect al preferinţei individuale; 

dacă nu ar fi comparabilă nici măcar cu ea însăşi, atunci cu greu am putea spune că  acea 

alternativă poate fi comparată cu altele. Proprietatea de conectivitate (sau, cum preferă unii 

autori, de completitudine) spune că oricare ar fi două alternative, o persoană poate să le 

compare: ea va susţine fie că prima e preferată celei de-a doua, fie cel puţin88 că cea de-a doua 

e preferată primeia. Condiţia de tranzitivitate se leagă de cea de consistenţă a preferinţelor 

individuale. Într-adevăr, să vedem ce se întâmplă dacă nu este respectată condiţia de 

tranzitivitate a preferinţei individuale. Atunci persoana ar prefera pe x lui y, pe y  lui z, dar nu 

ar fi adevărat că ea preferă pe x lui z. Dar atunci, dacă relaţia de preferinţă este conexă (sau 

completă), urmează că – dacă nu e adevărat că x e preferată lui z – atunci va trebui ca z să fie 

preferată lui x. Dar în acest caz relaţia de preferinţă devine circulară: nu mai putem ordona 

alternativele.  

 

  

  

                                                 

                     
                          X 
 
 
  Y                                       z 
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88 Se poate să avem atât R(x,y) cât şi R(y,x). În acest caz vom spune că individul este indiferent între 
cele două alternative.  



 

 

 

 

 

Vom folosi unele definiţii care au, în principal, scopul de a simplifica formularea 

condiţiilor şi a rezultatelor. Fie G un grup de oameni, iar X un set de alternative între care ei 

urmează să aleagă. Vom spune în acest caz că X este agenda pe care o au, relativ la situaţia de 

alegere în care se găsesc, membrii lui G. Fiecare persoană i din grupul G  este dotat cu o 

relaţie de preferinţă (nestrictă) Ri între elementele lui X. Când această condiţie este 

îndeplinită, vom spune că avem un profil GR al grupului G. Aşa cum am văzut deja, relaţia Ri 

are următoarele proprietăţi: ea este 1) reflexivă; 2) tranzitivă; 3) conexă. Să notăm cu ∆ 

mulţimea tuturor relaţiilor definite pe X care au aceste trei proprietăţi. Desigur, mulţimea GR = 

{ Ri : i ∈ G} este inclusă în ∆. De asemenea, să notăm cu Γ mulţimea tuturor relaţiilor binare 

definite pe X. Evident, nu orice relaţie binară pe X are neapărat cele trei proprietăţi ale unei 

relaţii de preferinţă nestrictă.  

  Plecând de la o relaţie Ri putem defini relaţiile de preferinţă strictă Pi şi de indiferenţă 

Ii. Aşadar, vom avea: 

1) Pi(x,y) dacă şi numai dacă Ri(x,y) şi x ≠ y ;  

2) Ii(x,y) dacă şi numai dacă Ri(x,y) şi Ri(y,x). 

 Problema noastră este aceea de a construi o regulă de preferinţă socială şi, de 

asemenea, o regulă de decizie socială: 

1) O regulă de preferinţă socială (RPS) este o funcţie care ataşează fiecărei 

submulţimi T a lui  ∆ o relaţie binară definită pe X. Formal scris: o RPS este o 

funcţie f: ℘(∆) → Γ. Aici ℘(∆) este mulţimea putere a lui ∆, adică mulţimea 
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tuturor submulţimilor ∆, iar Γ este mulţimea relaţiilor binare definite pe X. 

Evident, avem  ∆ ⊆ Γ. 

2) O regulă de decizie socială (RDS) este o funcţie care, relativ la o submulţime 

nevidă A de alternative a lui X şi o mulţime T de relaţii de preferinţă, ataşează o 

submulţime a lui A. Formal, o RDS este o funcţie g: ℘(X) × ℘∗(∆) → X, cu 

proprietatea că, dacă A ⊆ X este nevidă, atunci g(A, R1, ... Rn) este o submulţime a 

lui A, pe care o vom nota cu DA (mulţimea decizie a lui A). Aici ℘(X) este 

mulţimea putere a lui X, iar  ℘∗(∆) este mulţimea submulţimilor nevide ale lui ∆. 

Aşadar, printr-o regulă de preferinţă socială agregăm preferinţele individuale astfel 

încât să obţinem o relaţie binară între elementele lui X. Nu avem de bună seamă nici o 

garanţie că relaţia la care ajungem prin funcţia de agregare f este una de preferinţă nestrictă, 

adică reflexivă, tranzitivă şi conexă (după cum nu avem nici o garanţie că ea este una de 

preferinţă strictă). Ar fi de preferat să fie aşa, însă nu avem temeiuri pentru a susţine acest 

lucru.  

Printr-o regulă de decizie socială, ori de câte ori avem o mulţime de alternative A între 

care membrii unui grup G de oameni, fiecare cu funcţia sa de preferinţă, au de ales, va fi 

selectată o alternativă (sau mai multe alternative) din mulţimea celor care stau la dispoziţie.  

Să notăm aici trei lucruri foarte importante. Mai întâi, am spus că RPS este o relaţie R 

care exprimă preferinţa socială sau colectivă. Însă trebuie să fim atenţi: de aici nu decurge că 

R este una dintre relaţiile de preferinţă pe care le au membrii grupului G. Altfel spus, nu avem 

nici o garanţie că R aparţine mulţimii GR care defineşte profilul grupului G. Ca urmare, nu 

vom presupune că alegerea socială se suprapune, de fapt, peste preferinţele unui membru al 

grupului. În al doilea rând, printr-o RDS nu presupunem că selectăm o singură alternativă 

aflată pe agenda grupului. Ceea ce presupunem este altceva: că facem o selecţie şi că aceasta 

este nevidă. Desigur, ar fi de dorit ca mulţimea alternativelor selectate să cuprindă un singur 
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element. Dar nu facem încă această presupunere; dimpotrivă, aşa cum se observă, putem 

construi o regulă de decizie socială astfel încât să selectăm întreaga agendă X aflată în faţa 

membrilor lui G. Evident, în acest caz avem o RDS trivială, dar ea îndeplineşte cerinţele pe 

care le-am pus.  

În sfârşit, să notăm că cele două concepte introduse aici – de regulă de preferinţă 

socială şi de regulă de decizie socială – nu sunt absolut independente între ele. Mai jos vom 

avea prilejul să arătăm în ce fel ele pot fi relaţionate. De bună seamă, de pe acum se observă 

că, dacă vom construi o RPS, atunci apelând la ea vom putea să încercăm să definim o alegere 

socială, deci o RDS. Şi invers, dacă avem o regulă de decizie socială, putem încerca să 

construim o regulă de preferinţă socială care să îi corespundă.  

Să abordăm, într-adevăr, prima situaţie. Să presupunem că avem o regulă de preferinţă 

socială. Aceasta este, aşa cum am definit-o, o relaţie R de preferinţă, având cele trei 

caracteristici: reflexivitate, tranzitivitate şi conectivitate. Această relaţie va selecta, din agenda 

X, o mulţime de alternative DX (mulţimea decizie a lui X). Elementele lui DX au următoarea 

proprietate: 

x ∈ DX dacă şi numai dacă pentru orice y ∈ X avem R(x,y) 

adică x este preferată în sens slab oricărei alternative de pe agendă. Să luăm un caz simplu, 

acela în care agenda este finită şi nevidă. Atunci, apelând la cele trei proprietăţi ale lui R, se 

va putea arăta uşor că nici DX nu va fi vidă. (Mulţimea DX nu este singulară atunci când vom 

avea cel puţin două alternative x şi y astfel încât să avem în acelaşi timp R(x,y) şi R(y,x), deci 

când alternativele pe care le include sunt indiferente între ele.) Dar nu se poate arăta că 

fiecărei reguli de preferinţă socială putem face să-i corespundă întotdeauna o unică regulă de 

decizie socială. Şi tot aşa, dacă avem o regulă de decizie socială, nu avem prin aceasta în mod 

direct şi o regulă de preferinţă socială care să-i corespundă. Totuşi, în multe cazuri simple 
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putem corela uşor între ele cele două tipuri de reguli ; de aceea, uneori nu vom fi foarte 

riguroşi în a deosebi între ele.  

 

* * * 

 

Analiza noastră va avea următorul plan. Mai întâi, vom trata pe scurt ideea de 

alegere unanimă. Apoi, vom trece la abordarea regulii majorităţii. Aici vom discuta, pe 

de o parte, condiţiile formale care o întemeiază, cu accent pe teorema lui May. Pe de 

altă parte, vom cerceta pe scurt problemele care apar prin aplicarea acestei reguli şi ne 

vom opri asupra a ceea ce se cheamă “tirania majorităţii”. În sfârşit, vom analiza 

chestiunea agregării preferinţelor. Aici ne vom opri asupra a două aspecte principale: 

problema lui Condorcet şi paradoxurile agregării, în particular teorema lui Arrow. În 

acest cadru  vom menţiona (deşi foarte pe scurt) semnificaţia ei generală.  

 

 1. Decizia unanimă  

 

Situaţia cea mai simplă de decizie socială pe care o putem gândi este aceea în 

care alegerea ar fi unanimă. Intuitiv, ea este de preferat oricărei alte reguli de decizie 

socială – şi avem desigur o mulţime de exemple în care ea este folosită. Pesemne că 

cel mai cunoscut mod de utilizare a ei este acela al consensului: o alternativă este 

aleasă de membrii unui grup atunci când nimeni nu i se opune, altfel zis nu propune o 

altă alternativă ca fiind preferată acesteia. Cel puţin două argumente stau în favoarea 

ei: mai întâi, astfel nu este încălcată opţiunea nici unui membru al grupului; în al 

doilea rând, ea satisface cerinţa de egalitate a membrilor grupului, căci fiecare 

membru are o voce egală în posibilitatea de a respinge acea alternativă. (Am scris 
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intenţionat “membru al grupului” şi nu, de exemplu, “persoană”, tocmai pentru a 

indică faptul că aceste consideraţii se aplică şi atunci când grupul este alcătuit din 

altceva decât persoane: acest lucru se întâmplă, bunăoară, în activitatea Adunării 

Generale a ONU sau în cea a Consiliului Europei, când membrii sunt state 

independente.) 

 Problema este însă că – în felul în care am vorbit până acum – am fost 

imprecişi cu ce înseamnă regula unanimităţii (şi a consensului). În fapt, avem mai 

multe concepte pe care trebuie să le distingem cu grijă. Analiza va fi realizată apelând 

la conceptul de preferinţă socială (şi deci va privi regulile de preferinţă socială). 

 Să presupunem că un grup G de oameni este înzestrat cu un profil: fiecare 

persoană are deci o funcţie de preferinţă individuală. Din agenda lui G (deci din 

mulţimea alternativelor aflate în faşa membrilor acestui grup) să considerăm două 

alternative, fie acestea x şi y. Problema generală este următoarea: cum se va construi o 

preferinţă socială, deci a grupului G? Potrivit definiţiei unei reguli de preferinţă 

socială, pe care am dat-o mai devreme, această regulă va depinde de preferinţele 

membrilor lui G, altfel zis de profilul acestui grup. Intuitiv, unanimitatea alegerii să 

zicem a lui x faţă de y este acel mecanism de alegere între x şi y care constă în faptul 

că regula de preferinţă socială este de fapt identică cu oricare din preferinţele 

individuale: fiecare membru al lui G a preferat pe x lui y. O preferinţă unanimă în 

privinţa lui x este preferinţa fiecărui membru al lui G faţă de x în raport cu y.  

Regula unanimităţii: G preferă unanim pe x în raport cu y atunci când, dat fiind 

profilul GR al grupului, pentru orice membru i al lui G avem Pi(x,y): x este preferat 

strict lui y de către orice persoană i din grup. 

 Intuitiv, o alegere consensuală a lui x în raport cu y este însă altceva: spunem 

că x a fost aleasă prin consens atunci când nimeni nu a obiectat acestei alternative, 
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altfel spus când nimeni nu a preferat strict pe y lui x. A spune însă că o persoană i nu 

preferă strict pe y lui x înseamnă (ţinând cont de faptul că relaţia de preferinţă este 

conexă, deci că întotdeauna între două alternative x şi y avem sau Pi(x,y) sau Pi(y,x) 

sau Ii(x,y)) a spune că persoana i preferă nestrict pe x lui y. Aşadar, avem Pi(x,y) sau 

Ii(x,y), adică Ri(x,y). 

Regula consensului: G preferă consensual pe x în raport cu y atunci când, dat fiind 

profilul GR al grupului, pentru orice membru i al lui G avem Ri(x,y): x este preferat 

nestrict lui y de către orice persoană i din grup. 

 Nu e greu să observăm că celor două reguli de „unanimitate” formulate aici le 

mai putem adăuga una. Într-adevăr, în timp ce în cazul regulii majorităţii toţi membrii 

lui G preferă strict o alternativă alteia, în cazul regulii consensului cu toţii preferă acea 

alternativă în mod nestrict. Desigur, în amândouă aceste situaţii funcţia de preferinţă 

este exact aceeaşi pentru toţi membrii grupului: aceeaşi nu în sensul slab că are aceeaşi 

direcţie (în cazul nostru: acordă un gen de preferinţă – strictă sau nestrictă – faţă de 

alternativa x în raport cu y), ci în sensul mai tare că avem pentru toate persoanele exact 

acelaşi tip de preferinţă: fie strictă, fie nestrictă. Profilul grupului este (relativ la 

alternativele x şi y) alcătuit din relaţii de preferinţă identice. Dar e posibilă şi 

următoarea situaţie: sensul preferinţei să fie acelaşi (în cazul nostru, x să fie preferat 

lui y), dar tipul preferinţei să difere: unii să prefere în mod strict, iar alţii în mod 

nestrict pe x lui y. Şi de bună seamă că situaţia cea mai interesantă este următoarea: 

pentru orice persoană i din grup să avem Ri(x,y) – adică alternativa x e preferată 

nestrict lui y – dar cel puţin pentru o persoană j să avem Pj(x,y): x e preferată strict de j 

lui y. Atenţie: nu e nici o contradicţie în definiţia noastră, între a spune că toţi membrii 

grupului preferă nestrict o alternativă, iar unul cel puţin o preferă strict; căci, să ne 

amintim,  Ri(x,y) înseamnă că avem Pi(x,y) sau Ii(x,y).Ca urmare, e posibil ca situaţia 
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noastră să constea în aceea că j preferă în mod strict – Pi(x,y) – pe x lui y, dar toţi 

ceilalţi membri i ai grupului sunt indiferenţi între cele două alternative (şi, deci, într-un 

sens slab putem spune, potrivit definiţiilor noastre, că preferă nestrict pe x lui y.) 

Putem introduce acum următoarea definiţie: 

Superioritatea Pareto: Fiind dat un grup G, o agendă X şi un profil GR al acestuia, 

alternativa x este superioară Pareto alternativei y (ambele alternative fiind în agendă) 

dacă şi numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:  

1) pentru orice persoană i din G, are loc Ri(x,y); 

2) pentru cel puţin o persoană j din G are loc Pi(x,y). 

Să notăm cu PS această relaţie. Desigur, o putem defini pentru orice pereche de 

alternative din agenda X. Nu e greu să arătăm că PS este o relaţie: a) tranzitivă; b) 

antisimetrică (adică: dacă are loc PS(x,y), atunci nu are loc PS(y,x)). 

 Acum putem face încă un pas: am definit ce înseamnă o alegere unanimă şi o 

alegere consensuală a membrilor grupului G. Pe această bază, putem defini o relaţie de 

preferinţă socială. Aşa cum am văzut, ea depinde de preferinţele individuale, aşadar de 

profilul grupului. Pe baza celor de mai sus, vom putea formula următoarele definiţii: 

Regula preferinţei sociale unanime (PSU): Pentru orice două alternative x şi y, dacă x 

este preferată în mod strict lui y de către orice membru i al grupului G, atunci ea este 

preferată social. Mai formal: dacă pentru orice i avem  Pi(x,y), atunci PSU(x,y).  

Regula preferinţei sociale consensuale (PSC): Pentru orice două alternative x şi y, 

dacă x este preferată nestrict lui y de către orice membru i al grupului G, atunci ea este 

preferată social. Mai formal: dacă pentru orice i avem  Ri(x,y), atunci PSC(x,y). 

Regula preferinţei tari Pareto (PTP): Pentru orice două alternative x şi y, dacă x este 

preferată nestrict lui y de către orice membru i al grupului G, iar cel puţin un membru j 
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al lui G o preferă pe x lui y în mod strict, atunci ea este preferată social. Mai formal: 

dacă pentru orice i avem  Ri(x,y) şi pentru cel puţin un j avem Rj(x,y), atunci PTP(x,y). 

Regula preferinţei sociale unanime se mai numeşte şi regula preferinţei slabe 

Pareto, sau criteriul slab Pareto.  

 Să observăm că pentru cele trei relaţii de preferinţă socială definite aici nu 

putem susţine că au cele trei proprietăţi ale unei relaţii de preferinţă simplă. Într-

adevăr, dacă pentru două alternative x şi y se întâmplă ca un membru al grupului să o 

prefere strict pe prima celei de-a doua, iar un alt membru al grupului să o prefere strict 

pe a doua primeia, atunci nu putem defini nici una dintre cele trei relaţii între x şi y. 

Altfel spus, în acest caz relaţia la care am ajuns nu este conexă. Dar regula preferinţei 

consensuale este reflexivă. Totuşi, nici una dintre cele trei relaţii de preferinţă socială 

definite nu este contradictorie, în sensul că este circulară89.  

Să reformulăm aceste rezultate ca reguli de decizie socială. (De fapt, aici ele sunt 

expuse ca reguli de privitoare la alternativele care nu vor fi alese, mai degrabă ca 

reguli despre care alternative să fie alese. Dar această diferenţă nu este esenţială în 

acest loc.) 

Criteriul de decizie Pareto slab (criteriul unanimităţii):  Dacă alternativa x este 

preferată în mod strict lui y de către orice membru i al grupului G, atunci y nu 

va fi o decizie socială. 

Criteriul de decizie Pareto tare: Dacă alternativa x este preferată în mod 

nestrict lui y de către orice membru i al grupului G, iar cel puţin un membru j 

al grupului o preferă strict lui y, atunci y nu va fi o decizie socială. 

                                                 
89 Formularea celor două criterii Pareto ne permite să observăm mai limpede de ce unul este 
numit „tare” iar celălalt „slab”. Anume, cel tare elimină mai multe alternative decât cel slab. 
Într-adevăr, dacă toţi membrii lui G consideră că alternativa x e cel puţin la fel de bună ca y şi 
cel puţin unii membri nu sunt indiferenţi între x şi y, atunci potrivit condiţiei tari y este exclusă 
ca alegere; dar nu putem spune acelaşi lucru dacă facem apel numai la criteriul slab. 
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(Exerciţiu: să se arate că nu putem formula analog un criteriu de decizie 

consensuală!) 

 Într-o măsură importantă, ceea ce se cheamă „welfare economics” s-a dezvoltat 

pe baza ideii de optimalitate în sensul lui Pareto: pe ideea că o alternativă x este 

optimă dacă nu putem alege o altă alternativă pe care toţi o consideră la fel de bună ca 

şi x, şi cel puţin o persoană o consideră strict mai bună decât x. 

„Optimalitatea” unui sistem sau a unei politici este adesea evaluată în măsura în care 

ea atinge sau nu optimalitatea Pareto. E foarte bine – dar cât de departe se poate merge 

în această direcţie? Dacă un individ preferă pe x lui y, iar un altul preferă pe y lui x, 

atunci nu îi putem compara social folosind regulile lui Pareto, oricum ar evalua 

celelalte persoane pe x în raport cu y şi oricât de mulţi ar fi ei. E limpede că relaţia de 

preferinţă socială derivată din criteriul Pareto, chiar dacă este reflexivă şi tranzitivă (în 

măsura în care relaţia de preferinţă a fiecărui individ este o cvasiordine90) s-ar putea să 

nu aibă proprietatea de completitudine, chiar dacă toţi indivizii care alcătuiesc 

societatea au relaţii de ordine complete. Mai exact, cât de incomplet este criteriul 

Pareto depinde de cât de unanimi sunt indivizii. La o extremă se află cazul în care 

fiecare are aceeaşi ordine a preferinţelor – şi atunci ordonarea socială va fi, în acest 

caz special, completă. La celălalt capăt se află cazul în care doi indivizi au preferinţe 

strict opuse, când două alternative oarecare nu vor putea fi comparate între ele 

folosind regula lui Pareto. Se poate ca nici una din aceste extreme să nu fie comună, şi 

ca în cazurile intermediare unele comparaţii să poată fi făcute folosind regula lui 

Pareto – dar nu toate. (Sen: 1970, pp. 21-22). 

În cele ce urmează vom presupune că grupul G are cel puţin trei membri; de 

asemenea, vom presupune că agenda grupului are cel puţin trei alternative. De altfel, 

                                                 
90 O relaţie de preferinţă este o cvasiordine dacă este reflexivă şi tranzitivă. 
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cele mai multe exemple pe care le vom considera vor consta în situaţii în care membrii 

unui grup cu trei membri vor urma să aleagă între trei alternative!  

 

 2. Decizia majoritară   

 

 Regula majorităţii nu este lipsită de conotaţii; când ne gândim la ea, e greu să 

nu facem legătura cu ideile de democraţie ori de drepturi individuale. De aceea, în 

acest paragraf vom discuta problemele care apar atât într-un mod abstract (chiar 

axiomatic!), cât şi în raport cu aceste idei şi felul în care, via regula majorităţii, ele 

sunt puse în relaţie între ele.  

 Vom începe cu câteva definiţii. Vom spune că grupul G este o democraţie dacă 

fiecare membru al lui are drepturi egale de participare la: a) formarea preferinţei 

grupului; şi b) la decizia colectivă. Prin regula majoritară (sau principiul majoritar) 

vom înţelege pur şi simplu acea regulă potrivit căreia alternativa adoptată trebuie să 

aibă sprijinul a cel puţin 50% plus 1 din voturile exprimate. Există, evident, două 

variante ale acestei reguli: 

• Regula majoritară simplă: preferinţa socială pentru o alternativă x în raport 

cu o alta y aflate pe agenda grupului este aceea care beneficiază de sprijinul 

a jumătate plus unu din membrii care nu sunt indiferenţi între cele două 

alternative. 

• Regula majoritară absolută: preferinţa socială pentru o alternativă x în 

raport cu o alta y aflate pe agenda grupului este aceea care beneficiază de 

sprijinul (= preferinţa strictă faţă de y) a jumătate plus unu din toţi membrii 

grupului. 
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Să observăm dintru început că regulile majoritare au un caracter procedural. Adică, 

ele nu spun nimic despre rezultatele care urmează să fie atinse dacă le  utilizăm; în înţelegerea 

lor nu sunt cuprinse nici un fel de constrângeri care privesc conţinutul sau substanţa 

rezultatelor ce apar prin aplicarea lor. Dacă se aplică o regulă majoritară, nu trebuie să ne 

aşteptăm că neapărat va fi aleasă o opinie care, să zicem, va accentua asupra drepturilor 

individuale, asupra principiilor pieţei libere, asupra asistenţei sociale sau asupra mai ştiu eu  

cărei idei dragă unora dintre noi. Totuşi, caracterul procedural al acestor reguli impune ceva 

de conţinut: în desfăşurarea unor alegeri bazate pe, să zicem, regula majoritară simplă e 

nevoie de asigurarea libertăţii de comunicare, de asociere  şi de organizare. Dacă acestea nu 

există, atunci formarea, exprimarea sau agregarea opţiunilor politice sunt defectuoase şi cu 

greu mai am putea zice că regula majorităţii funcţionează satisfăcător. Dacă în primele alegeri 

democratice de după 1989, anume cele din 1990 şi din 1992, s-a deplâns pe drept ceva, atunci 

a fost vorba în primul rând de împlinirea (sau neîmplinirea) acestor condiţii ale funcţionării 

regulii majorităţii. De pildă, unele partide s-au arătat nemulţumite de faptul că accesul în 

unele zone ale ţării le-a fost foarte dificil, că televiziunea nu a asigurat libertatea de 

comunicaţie etc. În măsura în care înţelegem aceste obiecţii ca vizând condiţiile structurale 

ale aplicării principiului majorităţii, atunci sigur că ele sunt întru totul corecte. Şi indică de ce 

rezultatul aplicării acestui principiu, în cazul unor alegeri politice, de pildă, nu spune încă 

totul despre ele.  

 

 2.1. Justificarea deciziei majoritare 

 

Care sunt motivele care fac ca, dintre toate regulile de decizie socială pe care le 

putem imagina, cea a deciziei majoritare să ocupe un rol deosebit şi – după unii autori 

– să fie definitorie pentru o democraţie? Strategia generală de argumentare în acest 

120 



 

sens este de forma următoare: mai întâi, sunt postulate câteva condiţii sau criterii 

considerate ca dezirabile; apoi se argumentează că deciziile majoritare reprezintă o 

cale garantată de a atinge acele deziderate. O strategie de acest tip se numeşte de 

obicei consecinţionistă: ea caută justificarea în beneficiile care decurg din acceptarea 

ei.  

 Putem deosebi între două mari familii de justificări consecinţioniste: 

substanţiale şi formale. Cele substanţiale identifică anumite condiţii dezirabile 

concrete şi susţin că regula majorităţii conduce la ele. Cele formale indică anumite 

condiţii generale, abstracte şi probează că regula majorităţii este selectată ca acea 

regulă care le îndeplineşte (în mod unic).  

 Pesemne că cele mai cunoscute justificări ale regulii majorităţii sunt cele 

substanţiale. De exemplu, după Fr. A. Hayek (Hayek: 1998, cap. VII) cei care 

pledează pentru regula majorităţii aduc trei argumente principale în favoarea ei: 1) 

alegerea de tip majoritar este cea mai puţin „costisitoare” metodă de a face o decizie: e 

puţin costisitoare în sensul că impunerea alternativei se face paşnic, şi nu prin luptă; 2) 

decizia democratic-majoritară – mai mult decât alte forme de decizie – poate produce 

şi asigura libertatea individuală; 3) ea conduce la în mod eficace la creşterea nivelului 

general de înţelegere a chestiunilor publice.   

 Dacă privim mai atent cele trei argumente, putem nota că ele decurg cam în 

felul următor: există lucruri care sunt dezirabile pentru societate – precum promovarea 

interesului public, respectarea drepturilor individuale, promovarea unor politici 

înţelepte, asigurarea dreptăţii sociale, a libertăţilor individuale, promovarea ştiinţelor, 

artelor etc.; sau, cum sublinia încă  J. St. Mill, participând la deciziile care îi privesc 

viaţa, fiecare individ îşi dezvoltă calităţile morale şi intelectuale. Or, se susţine, 

procedurile de decizie majoritar-democratice, mai mult decât oricare alte proceduri, 
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vor conduce la aceste lucruri dezirabile. (A se vedea, de exemplu, Cohen: 1971; 

Nelson: 1980; Rawls: 1971; Jones: 1983). 

 Mai jos voi menţiona pe larg obiecţiile de natură politică aduse acestei reguli 

de decizie. Aici voi nota numai tipurile cărora li se subsumează (Jones: 1983).  

1) Justificările de tip consecinţionist au un caracter contingent: ele cuprind susţineri 

de natură empirică privitoare la ceea ce decurge din utilizarea regulii de decizie 

democratic-majoritară. De pildă, susţinerea că utilizarea ei promovează cel mai 

eficient interesul public sau dezvoltarea ştiinţelor este una empirică, pe care o 

putem confrunta cu faptele. Or, dacă s-ar dovedi prin apelul la fapte că aceste 

lucruri dezirabile ar putea fi realizate mai eficient prin alte mecanisme decât cel 

democratic-majoritar, ar decurge că ar trebui să îl abandonăm – ceea ce nu ar dori 

însă adeptul lui. 

2) Justificările de tip consecinţionist nu reuşesc să dea seamă de cerinţa democratică 

a respectării dreptului egal la participare a tuturor membrilor acelui grup la luarea 

deciziilor; altfel formulată, această obiecţie afirmă că regula majoritară nu este una 

echitabilă: ea face ca preferinţele, opţiunile unora să fie excluse, iar ale altora să li 

se acorde un statut privilegiat, pe baza unei caracteristici extrinseci fiecărei 

preferinţe sau opţiuni – anume faptul că este preferată de un anumit număr de 

membrii a grupului. Această obiecţie este foarte generală, şi indică legătura dintre 

regula majoritar democratică şi utilitarism. Vom reveni asupra ei mai jos, când 

vom aborda tema „tiraniei majorităţii”. 

3) Regula democratic-majoritară este considerată ca potrivită pentru luarea deciziilor 

în multe alte grupuri decât cele care alcătuiesc un stat (de pildă, în consiliul unei 

facultăţi, în senatul unei universităţi sau în organismul de conducere al unei 

organizaţii nonprofit). Or, multe dintre justificările consecinţioniste oferite au 
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puţină semnificaţie în analiza deciziilor luate în astfel de grupuri. Dacă într-un club 

al fanilor  lui Gică Hagi se aplică regula majorităţii în luarea deciziilor, e greu de 

formulat precis ideea că astfel e promovat interesul general, ori e promovată 

dreptatea socială etc. 

O linie foarte puternică de argumentare împotriva regulii majorităţii este aceea că, în 

argumentele aduse în favoarea ei, se face adesea apel la exemple care o favorizează, care o fac 

chiar să pară că este un principiul natural (cum spunea Locke: majoritatea impune o lege 

pentru toţi şi impune puterea tuturor prin legea naturii şi a raţiunii9), distorsionându-se astfel 

problematica analizată. Ca să vedem că lucrurile stau într-adevăr astfel, să luăm un exemplu10. 

Să presupunem că cinci persoane aflate într-un birou trebuie să hotărască dacă să se fumeze 

sau nu în acesta. Prin ce mecanisme vor ajunge ei la o decizie? Depinde. Să presupunem că 

cele cinci persoane sunt adepte ale unei filosofii care le îndreptăţeşte să susţină că e o lege 

naturală ca fiecare să fumeze, sau dimpotrivă că  e o lege naturală să nu se fumeze (ori, poate 

că persoanele respective sunt adepte ale unei religii care impune ca voinţă a divinităţii una din 

aceste opţiuni). Atunci nu se poate vota într-o astfel de chestiune, care e deja decisă; căci ar 

putea oare să se pună la vot faptul că 2+2=4 sau că oamenii sunt fiinţe raţionale? Dar, în 

absenţă unor constrângeri ca aceasta – se argumentează în mod obişnuit –  e greu de spus că ei 

ar putea să adere la o altă modalitate plauzibilă de a decide decât cea bazată pe legea 

majorităţii. Dacă ei au la dispoziţie doar două opţiuni, atunci sigur majoritatea va fi sau pentru 

una sau pentru cealaltă.91 

Or, vine acum obiecţia, exemplul e astfel construit încât să fie favorabil regulii 

majorităţii. Dacă el ar fi fost construit altfel, apelul la regula majorităţii pentru a decide în 

                                                 
9.J. Locke, Second Treatise on Government, paragrafele 95-99. 

10.Am folosit aici, deşi modificat,  exemplul dat de B. Barry (1990, p. 312); exemplul originar al lui 
Barry privea cinci persoane aflate într-un compartiment de tren. 

91 Acest paragraf şi câteva ulterioare sunt preluate din cartea mea Miroiu (1998). 
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chestiunea fumatului în birou nu ni s-ar mai impune cu atâta forţă. Iată, bunăoară, trei moduri 

în care el ar putea fi variat şi în care este interesant să vedem cum se poate argumenta în 

cadrul lor în favoarea regulii majorităţii: a) există şi alte considerente care contează în luarea 

deciziei; b) nu e limpede care e grupul căruia i se aplică regula majorităţii; în sfârşit, c) grupul 

care votează are (sau nu) o anumită complexitate interioară, de pildă o anume stratificare11. Să 

le luăm pe rând.  

Ar fi greu de susţinut că decizia corectă dacă să se fumeze în birou va trebui luată 

după cum sunt preferinţele majorităţii, dacă una dintre persoanele implicate suferă de alergie 

la fumul de ţigară sau are vreo boală care nu îi permite să stea într-un loc în care se fumează. 

în acest caz există considerente care fac ca regula majorităţii să nu se mai aplice în chip 

"natural". (Sigur, am putea spune: regula se va aplica, iar cui  nu îi convine nu are decât să se 

retragă; dar e limpede acum că retragerea acelei persoane din birou este o acţiune mult mai 

importantă dacât problema dacă să se fumeze în birou - şi deci nu se poate continua pe o atare 

cale.) Sau, să presupunem că unul dintre cei care lucrează în birou e patronul firmei; el ar 

putea să încerce să-i determine pe ceilalţi să nu fumeze - şi deci ar putea sugera că regula 

majorităţii nu este aplicabilă în acel caz. După cum s-ar putea ca una dintre cele patru 

persoane să aibă o anume autoritate profesională sau morală deosebită, iar punctul ei de 

vedere să facă astfel încât ceilalţi să admită că nu e cazul ca problema fumatului să fie pusă la 

vot, dacă acea persoană şi-a exprimat deja o anume opţiune.  

Să variem acum puţin altfel exemplul, anume astfel încât să cadă sub semnul îndoielii 

posibilitatea de a determina fără dubiu domeniul căruia i se aplică regula majorităţii. În cazul 

celor cinci persoane care urmau să decidă dacă să se fumeze sau nu în birou nu era nici o 

problemă în acest sens: am admis că, dacă  urmează să se aplice regula majorităţii, atunci 

persoanele care ar fi să voteze sunt exact cele cinci. Problema era a lor, doar a lor, şi deci ele - 

                                                 
11.În cele ce urmează voi urma în mare argumentarea lui B. Barry (1989). 
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doar ele - urmau să decidă prin votul majoritar. Numai că nu întotdeauna e limpede cum 

putem să facem astfel: cum putem să determinăm exact care sunt cei care ar fi să voteze într-o 

chestiune în care - admitem - se aplică principiul majorităţii. Să ne gândim la o ţară în care o 

comunitate etnică solicită dreptul la autonomie sau chiar la secesiune. Desigur că nu trebuie să 

imaginăm exemple fictive: din Marea Britanie, în Irlanda de Nord, până în Rusia, în Europa 

sunt nenumărate posibilităţi să alegem; în America de Nord, exemplul aflat pe buzele tuturor e 

al provinciei canadiene Quebec. Cine să voteze dacă acea comunitate ar trebui să aibă 

autodeterminare teritorială? E greu de spus cu precizie: toţi cei din Canada? Sau toţi membrii 

acelei etnii? Sau toţi locuitorii (cu drept de vot) din teritoriul în cauză? Dar nici în acest din 

urmă caz nu e limpede: care e teritoriul respectiv? E întregul Quebec, sau numai o parte a lui? 

Sau fiecare localitate ar putea să decidă dacă să aibă acea autonomie? Să presupunem, mai 

mult, că - la fel ca în cazul municipiului Bucureşti - fiecare localitate (comună sau oraş) ar fi 

prin lege împărţită în sectoare - cartiere, bunăoară - fiecare cu primarul ei. Să se voteze 

separat în fiecare cartier, ba chiar la limită  în fiecare stradă? Argumentul că nu se poate 

merge aşa de departe, fiindcă localităţile sau judeţele sunt entităţi teritoriale de alt tip decât 

cartierele ori străzile nu ţine: pentru că  supoziţia aceasta nu are vreun fundament  pe care să-l 

susţinem raţional (decât unul juridic; dar acesta nu e relevant: oricând se poate da o lege care 

să acorde aceleaşi prerogative străzilor ca şi judeţelor). Aşadar, e nevoie ca regula majorităţii 

să fie cumva întemeiată printr-un principiu care să indice cum se  determină sfera ei de 

aplicare.  

Să trecem la al treilea mod de a varia exemplul nostru: să admitem că ştim cui se 

aplică regula majorităţii, dar că domeniul de aplicare e alcătuit dintr-o populaţie foarte 

diversă, stratificată etc. Într-o  anumită chestiune oamenii au opinii mai mult sau mai puţin 

diferite. De pildă, dacă populaţia respectivă este mult "atomizată", adică distribuţia 

preferinţelor membrilor ei în acea chestiune se face mai mult sau mai puţin aleator, atunci nu 
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există, de bună semă, o relaţie structurală între grupuri de oameni şi tipul de preferinţe pe care 

le au aceştia. Majorităţile se constituie privitor la acea problemă; ele nu sunt anterioare, 

determinate de considerente de, să zicem, etnie, rasă, religie etc. Regula majorităţii va 

conduce la acceptarea acelei poziţii care îl caracterizează pe "votantul mediu", adică pe cel 

mai apropiat de poziţia majorităţii.  

Dar să trecem acum la o societate în care distribuţia preferinţelor diferiţilor 

oameni faţă de o chestiune nu e aleatoare, ci depinde de anumite cadre: etnice, 

religioase, de rasă etc. Dacă în acea societate nu avem o structură socială fluidă, cu 

treceri rapide şi care nu sunt predeterminate ale oamenilor dintr-un grup într-altul, ci - 

dimpotrivă - cu două (sau mai multe) grupuri rigide care se confruntă succesiv asupra 

unor probleme diverse, atunci care va fi raportul dintre regula majorităţii şi procedurile 

democratice? Pentru o societate de primul fel, exemplul care se dă adesea e cel al 

S.U.A. de după anii '50, când valuri de imigranţi (din afară sau din interior) au 

fluidizat efectiv societatea americană; dar şi alte societăţi, precum cele din Australia, 

ţările scandinave corespund unei atare descrieri. Însă cum stau lucrurile în Marea 

Britanie (incluzând aici Irlanda de Nord), în Cipru, Liban sau în ţările din Europa 

Centrală şi de Răsărit? Cu ţara noastră, de pildă? Dacă există grupuri diferite care 

predetermină opţiunile oamenilor, iar regula majorităţii indică un rezultat aproape de 

cel median, cum se vor raporta cei aflaţi în grupul sau grupurile minoritare la acel 

rezultat? Fără îndoială insatisfacţia faţă de rezultatele pe care un atare principiu le 

poate produce nu este de neglijat şi nici de neînţeles. 

  Să trecem acum la justificările de tip formal ale regulii majorităţii. Să ne 

amintim că acestea constau în formularea unor principii sau condiţii generale, 

abstracte, care sunt utilizate apoi pentru a proba că regula majorităţii este singura care 
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le îndeplineşte. Aceste justificări sunt, la rândul lor, de două feluri (Rae, Schickler: 

1997):  

1) Primele constau în  indicarea unor criterii generale ca teste ale unei decizii acceptabile. 

De pildă, putem considera astfel de criterii accesul echitabil la luarea deciziei sau 

controlul asupra deciziei luate. Plecând de aici, se arată că regula majorităţii este cea 

care satisface cel mai bine aceste criterii. Teorema lui Kenneth May, pe care o vom 

discuta imediat mai jos, este probabil cel mai cunoscut rezultat obţinut pe acest drum.  

2) Justificările de al doilea fel constau în argumentarea că regula majorităţii este 

mecanismul cel mai adecvat de punere împreună a preferinţelor individuale care 

îndeplineşte anumite criterii de eficienţă.  

Prezentarea celor două feluri de justificări formale ne va permite formularea 

mai precisă a chiar conţinutului regulii majorităţii. 

 

 2.2. Regula de decizie majoritară 

 

Atunci când am discutat modalităţile de agregare a preferinţelor pentru a obţine 

o preferinţă socială unanimă sau consensuală etc., am văzut că o problemă dificilă 

apare atunci când membrii grupului G au preferinţe contradictorii: un membru preferă 

o alternativă x lui y, în timp ce un altul o preferă strict pe y lui x. În aceste situaţii, 

regulile de preferinţă şi de decizie unanimă pe care le-am discutat nu permiteau să 

producem o singură preferinţă sau decizie socială între alternativele x şi y.  

 De aceea, vom impune ca o condiţie a unei reguli de preferinţă socială ca  ea să 

permită să fixăm sau să determinăm care e preferinţa socială PS şi în astfel de cazuri: 
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Condiţia de determinare. Oricare ar fi profilul GR al grupului G şi oricare ar fi 

alternativele x şi y aflate pe agenda X a grupului, o regulă de preferinţă socială trebuie 

să genereze un singur rezultat (PPS(x,y) sau PPS(y,x) sau IPS(x,y)). 

Propriu-zis, această condiţie spune că, oricare ar fi profilul grupului G, este posibil să 

construim o funcţie de preferinţă socială; nu eliminăm a priori nici un profil al 

grupului atunci când ne punem problema construirii unei funcţii de preferinţă socială. 

Chiar dacă preferinţele unui membru i al grupului nu sunt cele pe care le-am dori, nu 

avem nici un motiv să eliminăm posibilitatea luării în considerare a unui profil în care 

persoana i are acele preferinţe. În acest sens, condiţia de determinare mai este 

cunoscută sub numele de principiul domeniului universal. (El va reapare atunci când 

vom discuta teorema lui Arrow.)  

Să observăm însă că principiul domeniului universal poate primi o interpretare 

nu logică – în sensul că se cere ca funcţia de agregare a preferinţelor să fie întotdeauna 

definită – ci una politică. El poate fi pus în legătură cu un principiu liberal clasic: acela 

că fiecare persoană este liberă să aleagă (cu vorba lui J. St. Mill) orice „plan de viaţă” 

ar dori; nici un plan de viaţă pe care o persoană şi-l alege nu  este inacceptabil. Să 

observăm că această condiţie este însă diferită de o alta destul de apropiată de ea: 

anume, de principiul neperfecţionist al democraţiei liberale, potrivit căruia statul nu 

promovează un plan de viaţă mai mult decât altele. În interpretarea politică, principiul 

domeniului universal spune că trebuie să admitem orice profil al grupului, că nici unul 

nu poate fi eliminat; dar neperfecţionismul susţine altceva: că nu putem să atribuim 

greutăţi sau ponderi diferite unor planuri de viaţă diferite. 

Condiţia de determinare ne garantează că preferinţa socială va fi întotdeauna 

definită. Dar ea nu spune nimic mai mult, cu privire la felul în care sunt luate în 

considerare preferinţele individuale. Este, de pildă, cu totul compatibilă cu ea regula 
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următoare: oricare ar fi preferinţele celorlalţi membri ai grupului, preferinţa socială 

este întotdeauna identică cu cea a unei persoane i din grup. Or, o astfel de regulă 

dictatorială nu este conformă cu cerinţa, pe care am exprimat-o mai devreme, ca 

grupul G să fie o democraţie, adică în cadrul lui fiecare dintre preferinţele individuale 

să fie considerate într-un mod egal. Dar cum poate fi împlinită o astfel de cerinţă? 

Evident, atunci când două persoane au opţiuni contradictorii, orice regulă care va 

respecta condiţia de determinare va trebui să încalce preferinţele unuia dintre membrii 

grupului; ea va favoriza unii din membrii grupului şi îi va defavoriza pe alţii.  

 O a doua condiţie abstractă pe care o vom formula este îndreptată împotriva 

situaţiilor în care, de pildă printr-un sistem de vot, preferinţele pot fi inversate. De 

asemenea, ea elimină acele reguli de agregare care, în situaţii în care avem preferinţe 

contradictorii ale membrilor grupului, procedează aleatoriu, selectând preferinţa 

socială printr-o loterie.  

Condiţia de receptivitate pozitivă: Dat fiind un profil GR al grupului G, să presupunem 

că pentru o pereche de alternative (x,y) din agenda X a grupului, preferinţa socială este 

RPS(x,y). Dacă acum un membru i al grupului îşi schimbă preferinţa astfel încât e mai 

favorabil lui x în raport cu y decât era înainte – anume: 1) de la Ri(y,x) la Ii(x,y) sau la 

Pi(x,y); sau 2) de la Ii(x,y) la Pi(x,y) – atunci preferinţa socială va fi PPS(x,y). 

Aşadar, dacă o singură persoană i îşi modifică preferinţa în favoarea lui x (dacă prefera 

strict pe y lui x, devine indiferentă între cele două sau chiar preferă strict pe x lui y; 

dacă era indiferentă între cele două alternative, atunci ajunge să prefere strict pe x lui 

y), şi alegerea socială se modifică: dacă alegerea socială era o preferinţă nestrictă în 

favoarea lui x, acum ea devine o preferinţă strictă.  
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 Vom spune că o regulă de preferinţă socială este minimal eficientă dacă ea 

satisface condiţiile de determinare şi de receptivitate pozitivă92. 

 Cele două condiţii formulate până acum au mai curând justificări logice: prima 

cere ca funcţia de preferinţă socială să fie definită pentru orice pereche de alternative; 

a doua cere ca preferinţa socială să fie receptivă, sensibilă la modificările în 

preferinţele individuale în favoarea unei alternative (deja preferate). În continuare vom 

introduce încă două condiţii formale pentru o funcţie de preferinţă sau de decizie 

socială: condiţia de anonimitate şi de neutralitate. Ele încorporează cerinţe privind 

egalitatea politică în luarea deciziilor. De aceea, vom spune că o regulă de preferinţă 

socială are proprietatea de egalitate politică formală dacă îndeplineşte condiţiile de 

anonimitate şi de neutralitate.  

 La modul general, egalitatea politică formală între membrii unui grup G de 

oameni (care formează o democraţie, în sensul definiţiei introduse mai devreme) 

constă în cerinţa ca preferinţele fiecăruia să conteze în mod egal; parafrazându-l aici 

pe J. Bentham, fiecare membru al lui G va trebui să conteze ca unul şi nu mai mult 

decât unul. Ceea ce avem în vedere aici este o construcţie echitabilă (deci 

nepărtinitoare) între membrii lui G în momentul în care încercăm să realizăm 

construcţia funcţiei de preferinţă socială. În acest loc, echitatea înseamnă două lucruri: 

1) să tratăm la fel persoanele care au preferinţe; şi 2) să tratăm la fel preferinţele 

adoptate sau alegerile făcute. Primului din cele două înţelesuri îi corespunde condiţia 

de anonimitate; celui de-al doilea îi corespunde cea de neutralitate. 

                                                 
92 În comentariile asupra condiţiei de receptivitate pozitivă spuneam că ea elimină anumite reguli de 
agregare a preferinţelor individuale în formularea unei preferinţe sociale.  

Cititorul interesat va putea să-şi încerce forţele pentru a rezolva următorul exerciţiu: dacă 
avem dat profilul unui grup G format din 3 membri, fiecare cu trei alternative de acţiune, să se 
determine câte reguli de agregare a preferinţelor celor trei persoane există. E interesant de generalizat 
pentru cazul în care grupul G are n membri, fiecare având de ales între m alternative de acţiune. 
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Condiţia de anonimitate. Să presupunem că G1 şi G2 sunt două subgrupuri de aceeaşi 

mărime ale lui G. Dacă profilurile lui G1 şi G2 sunt interschimbate, atunci preferinţa 

socială rămâne nemodificată. 

 Ideea  pe care o exprimă această condiţie este simplă: să presupunem că 

membrii a două subgrupuri de aceeaşi mărime ale lui G îşi schimbă între ei 

preferinţele; primii vor avea exact acele preferinţe pe care le aveau cei din al doilea 

grup, şi invers. Atunci, condiţia de anonimitate cere ca felul în care regula de 

preferinţă socială tratează alternativele aflate pe agenda lui G să nu sufere nici o 

modificare. Aşadar, regula este oarbă la numele votanţilor, ale membrilor grupului. O 

alternativă nu capătă nici un fel de greutate dacă ştim cine sunt cei care o preferă. 

Faptul că ea e preferată de membrii anumitor grupuri de oameni (ai unei clase, rase 

sau gen) nu îi acordă nici un statut special. După expresia lui J. Rawls, am putea spune 

că un „văl al ignoranţei” ne desparte de aceste alternative: nu ştim care sunt preferate 

de cine.  

Cum s-ar putea argumenta în favoarea condiţiei de anonimitate? Niciodată nu am dus 

lipsă de grupuri care să pretindă un statut privilegiat. Cei bogaţi, proprietarii de 

pământuri, cei în vârstă, cei educaţi, cei inteligenţi, nobilimea, membrii rasei ariene 

sau ai altor grupuri etnice, adepţii unei anume religii, jumătatea masculină a societăţii 

s-au pretins cu toţii inerent superiori celorlalţi. Nici unul din aceste grupuri nu va 

accepta condiţia de anonimitate. Cheia în favoarea regulii majorităţii se află, totuşi, în 

exact această multitudine de grupuri care pretind privilegii. În prezenţa multor grupuri 

diferite care se află în competiţie pe baza calităţii lor intrinseci, numai cantitatea se 

poate dovedi o soluţie paşnică. Marx observase cândva că singurul mod paşnic de a 

rezolva conflictul dintre doi pretendenţi la tron este să avem o republică. În lupta 

dintre triburile din ţările post-coloniale pentru a-şi impune propria limbă ca cea 
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oficială, singura soluţie acceptabilă pentru toţi este adesea aceea de a se alege limba 

fostei puteri coloniale. Deciziile majoritare sunt similare acestor soluţii formale, pe 

locul secund ca preferinţă93. Deşi oamenii nu sunt egali, ei trebuie trataţi ca şi cum ar 

fi. (Elster: 1993, pp. 177-178) 

 Consideraţii de acelaşi gen se pot aplica şi alternativelor însele. Nu are 

importanţă faptul că o alternativă vine cu un anumit nume, cu o anume etichetă. De 

aici condiţia de neutralitate: 

Condiţia de neutralitate. Să presupunem că toate preferinţele individuale privitoare la 

perechea de alternative (x,y) sunt aceleaşi ca şi în cazul perechii de alternative (x,z). 

Atunci preferinţa socială privitoare la cele două perechi de alternative va fi aceeaşi.  

O altă formă de a prezenta această condiţie e următoarea. Să presupunem că toţi 

membrii grupului îşi răstoarnă preferinţele privitoare la perechea de alternative (x,y). 

Aceasta înseamnă următorul lucru. Fie Q una dintre relaţiile de preferinţă pe care le 

folosim (R, P sau I). Atunci, dacă aveam Qi(x,y), răsturnarea preferinţelor înseamnă că 

vom avea de data aceasta, pentru fiecare membru i al grupului, Qi(y,x). Atunci şi 

preferinţa socială între x şi y se va răsturna. Altfel zis, preferinţa socială nu depinde de 

numele alternativei, ci numai de felul în care ea este preferată în raport cu celelalte. 

 Să notăm că cele patru condiţii definite aici sunt mutual independente. Aceasta 

înseamnă că putem găsi reguli de preferinţă socială care nu satisfac: 1) una din cele 

patru condiţii; 2) două din cele patru condiţii; 3) trei dintre ele; 4) pe toate. Ca 

exerciţiu, cititorul poate încerca să găsească astfel de reguli.  

Problema noastră este acum următoarea: există vreo regulă care satisface toate 

cele patru condiţii? Şi dacă da, atunci câte astfel de reguli există? Răspunsul este dat 

                                                 
93 În textul englez: second-best solutions. Ideea trimite la soluţia care, se argumentează, este aleasă 
într-o dilemă de felul celei a prizonierului. Ea nu este cea mai bună, dar e raţională.  
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de teorema lui Kenneth May (May: 1952); ea spune că: a) există o astfel de regulă; b) 

o singură regulă are această caracteristică; c) această regulă este cea majoritară simplă.   

Teorema lui May. Singura regulă care este minimal eficientă şi are proprietatea de 

egalitate politică formală este cea majoritară simplă94. 

Demonstraţie. Aceasta are două părţi. Prima spune că regula majoritară simplă 

este minimal eficientă şi de asemenea are proprietatea de egalitate politică formală, 

deci îndeplineşte toate cele patru condiţii. Cititorul este îndemnat să verifice singur 

acest lucru. Cea de-a doua parte e mai dificilă: ea afirmă că dacă o regulă îndeplineşte 

cele patru condiţii, atunci ea este exact regula majoritară simplă. Ne vom opri numai 

asupra acestei părţi a demonstraţiei teoremei lui May (a se vedea, de exemplu, Kelly: 

1988).  

 Înainte de a începe propriu-zis demonstraţia, să introducem unele notaţii. Mai 

întâi, grupul G este desigur finit. Putem, de aceea, să aşezăm fără nici un fel de 

dificultate membrii lui într-un şir i1, i2, … in. Acum, să presupunem că avem date un 

profil GR al grupului şi o pereche (x,y) de alternative aflate pe agenda lui G. Construim 

acum un număr vj care corespunde preferinţei membrului ij al grupului faţă de 

perechea de alternative (x,y). Anume, punem vj = 1 dacă ij preferă strict pe x lui y; 

punem vj = 0 dacă el este indiferent între x şi y; şi punem vj = -1 dacă ij preferă strict 

pe y lui x. O listă Lxy este un n-tuplu (v1, … vn). Cum perechea de alternative (x,y) va fi 

                                                 
94 Ca exerciţiu, cititorul va putea să încerce să demonstreze următorul rezultat pentru regula 
majoritară absolută (Fishburn: 1973):  
Teorema lui Fishburn. Regula majoritară absolută este singura regulă care îndeplineşte 
următoarele condiţii:  

1. condiţia de determinare; 
2. proprietatea de egalitate politică formală; 
3. nereversibilitate tare: dacă L’ este o variantă a lui L astfel încât pentru un i avem vi = 1, dar v’i 

= 0 şi de asemenea f(L) ≥ 0, atunci f(L’) ≥ 0; 
4. monotonie:  

i. dacă L’ este o variantă a lui L şi L’ ≥ L, atunci f(L’) ≥ f(L); 
dacă la L pentru orice i avem  vi ≠ 0 şi L’ este o variantă a lui L obţinută prin înlocuirea unei valori vj = 
-1 cu o valoare v’j = 1 şi de asemenea f(L) ≥ 0, atunci f(L’) = 1. 
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menţinută constantă pe tot parcursul demonstraţiei, în loc de Lxy vom scrie pur şi 

simplu L. Dacă L =  (v1, … vn), atunci lista –L se defineşte astfel: -L = (-v1, … -vn). O 

listă L’ este o i-variantă a listei L dacă ele sunt identice, cu excepţia faptului că vi ≠ v’i. 

Avem L ≥ L’ dacă pentru fiecare membru ij al grupului avem vj ≥ v’j. Construim acum 

numerele NL+ şi NL-, corespunzătoare listei L, în felul următor: NL+ este numărul 

acelor vi care sunt egali cu 1; NL- este numărul acelor vi care sunt egali cu –1. În 

sfârşit, o regulă de preferinţă socială f este o funcţie care ataşează fiecărei liste unul 

din numerele 1, 0, -1; în particular, regula majoritară simplă MS se defineşte astfel. Ea 

ataşează fiecărei liste L unul din numerele 1, 0, -1 în felul următor: 

1. dacă v1 + … + vn > 0, atunci MS(L) = 1; 

2. dacă v1 + … + vn = 0, atunci MS(L) = 0; 

3. dacă v1 + … + vn < 0, atunci MS(L) = -1. 

În acest fel, prin regula majoritară simplă construim o preferinţă socială pentru 

perechea (x,y) de alternative aflate pe agenda grupului G. (Se observă uşor că MS 

putea fi definită, într-un mod echivalent, plecând de la numerele NL+ şi NL-: anume, 

punând MS(L) = 1 dacă NL+ > NL- şi aşa mai departe.) 

 Putem începe acum demonstraţia. Fie deci f o regulă de preferinţă socială. 

Vom arăta, în trei paşi, că: 1) f depinde numai de numerele NL+ şi NL-; 2) dacă NL+ = 

NL-, atunci f este exact MS; 3) prin inducţie, dacă NL+ = NL- + m (unde m e un număr 

natural), atunci f este exact MS. 

 Pasul 1. Întrucât f are proprietatea anonimităţii, valoarea lui f(L) depinde nu de 

poziţiile cifrelor 1, 0 –1 pe lista L, ci numai de numărul lor. Aşadar, dat fiind că grupul 

G are n membri, putem calcula numărul de cifre 0 care apar în lista L prin: n – NL+  -  

NL-. Aceasta înseamnă însă că (sub condiţia anonimităţii) valoarea lui f(L) e 

determinată numai de numerele NL+ şi NL-. 
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 Pasul 2. Vom arăta că dacă NL+ = NL-, atunci valoarea v a lui f(L) este 0. Într-

adevăr, să presupunem că avem NL+ = NL-. Fie acum lista –L. Potrivit condiţiei de 

determinare (a domeniului universal), funcţia f va fi definită şi pentru această listă. 

Cum f are proprietatea neutralităţii, va trebui să avem f(-L) = -v. Dar conform 

presupunerii avem: N-L+ = NL- = NL+ şi de asemenea: N-L- = NL+ = NL-. Pasul 1 al 

demonstraţiei ne asigură că valoarea lui f depinde numai de numerele NL+ şi NL-; ca 

urmare, vom avea f(L) = f(-L), adică v = -v, ceea ce nu se poate decât dacă v = 0.  

Notă: până acum am făcut apel la faptul că funcţia f satisface proprietăţile de 

determinare, anonimitate şi neutralitate; cititorul se va aştepta desigur ca în cel de-al 

treilea pas să facem apel şi la proprietatea de receptivitate pozitivă. 

 Pasul 3. Luăm acum situaţia în care numerele NL+ şi NL- sunt diferite între ele. 

Vom arăta că dacă NL+ > NL-, atunci f(L) = 1. Apelând la condiţia de neutralitate pe 

care o îndeplineşte funcţia f, vom obţine de asemenea că dacă  NL+ < NL-, atunci f(L) 

= -1; ţinând seamă şi de ceea ce am demonstrat în pasul 2, va decurge imediat că f este 

exact regula majoritară simplă. 

 Demonstraţia se va face prin inducţie. În pasul iniţial presupunem că avem 

NL+ = NL- + 1. Evident, în acest caz există cel puţin un vi astfel încât vi = 1. Să 

construim acum o altă listă L’ care este o i-variantă a lui L, în felul următor: dacă i ≠ j, 

atunci vj = v’j; dar punem la lista L’ v’i = 0, în loc de vi = 1. Astfel pentru lista L’ avem 

NL’+ = NL’-. Cum funcţia f îndeplineşte condiţia de determinare (a domeniului 

universal), ea este definită pentru L’ şi, mai mult, potrivit pasului 2, avem f(L’) = 0. 

Aplicând aici condiţia receptivităţii pozitive, obţinem f(L) = 1. Acum, prin inducţie 

vom admite că pentru un m oarecare astfel încât NL+ = NL- + m, avem şi f(L) = 1 şi 

vom dovedi că dacă  NL+ = NL- + (m + 1), atunci de asemenea f(L) = 1.  
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 Într-adevăr, să presupunem că NL+ = NL- + (m + 1); ca la pasul iniţial, există 

cel puţin un vi astfel încât vi = 1. Să construim acum o altă listă L’ care este o i-

variantă a lui L, în felul următor: dacă i ≠ j, atunci vj = v’j; dar punem la lista L’ v’i = 

0, în loc de vi = 1. Avem NL’+ = NL’- + m. Prin condiţia de determinare, f este definită 

pentru L’ şi, prin inducţie, avem f(L’) = 1. Evident, aplicând condiţia receptivităţii 

pozitive, decurge imediat că f(L) = 1, q.e.d.  

 

2.3. Decizia majoritară şi problema democraţiei 

 

Să presupunem că suntem membri ai grupului G. Fiecare dintre noi este 

înzestrat cu anumite preferinţe. De asemenea, ştim că grupul urmează să decidă între 

alternativele pe care le are pe agendă. Care este obiectivul pe care ni-l fixăm? 

Raţional, răspunsul pare să fie următorul: fiecare dintre noi urmăreşte ca alegerile 

făcute să fie astfel încât discrepanţa dintre preferinţele noastre şi cele sociale să fie cât 

mai mici. Regula (de ordinul doi) pe care o favorizăm va fi deci una care permite 

optimizarea corespondenţei dintre cele două tipuri de preferinţe (individuale şi 

socială). Să mai adăugăm aici ceva: suntem democraţi şi, deci, acceptăm egalitatea 

între membrii grupului. Formal, am văzut că această cerinţă se traduce prin condiţia de 

a nu favoriza propriile interese faţă de cele ale celorlalţi membri ai grupului. 

Urmându-l pe J. Rawls, am putea spune că suntem sub un văl al ignoranţei: nu ştim 

care dintre relaţiile de preferinţă individuală care definesc profilul grupului este a mea 

şi care este a altuia. Sub aceste două cerinţe, care regulă de preferinţă socială va fi 

aleasă? 

Din nou, regula majoritară simplă se prezintă drept candidatul cu cele mai mari 

şanse. Argumentul decurge astfel. Să ne gândim la următorul criteriu de eficienţă: cât 
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de larg este subgrupul ale cărui preferinţe sunt încălcate de regula de preferinţă socială 

admisă. Ideea este aceea de a face ca lărgimea lui să fie minimizată. Deci cât de largă 

poate fi o coaliţie care să nu câştige? Sub regula majoritară simplă, această coaliţie 

necâştigătoare este minimizată: ea este mai mică decât jumătate din mărimea grupului. 

În concluzie, regula majoritară simplă este cea mai eficientă, întrucât ea satisface 

criteriul maximin: ea minimizează mărimea celui mai larg subgrup ale cărui preferinţe 

sunt violate de preferinţa colectivă95.  

 Până acum am prezentat numai argumentele în favoarea regulii majoritare 

(simple). Să ne aplecăm însă şi asupra dificultăţilor pe care ea le antrenează. Ele sunt 

de mai multe tipuri. O obiecţie foarte generală este formulată de Fr. A. Hayek astfel:  

De fapt, concepţia potrivit căreia eforturile tuturor ar trebui călăuzite de opinia 

majorităţii sau aceea că o societate se armonizează mai bine ce se conformează tot mai 

mult standardelor majorităţii reprezintă o răsturnare a principiului pe care s-a întemeiat 

creşterea civilizaţiei. Adoptarea sa la scară generală ar însemna probabil stagnarea, 

dacă nu chiar declinul civilizaţiei. Progresul constă în convingerea celor mulţi de către 

cei puţini. Noile păreri trebuie să apară undeva, înainte de a deveni majoritare. Nu 

există experienţă a societăţii care să nu fie la început experienţa câtorva indivizi. Iar 

procesul de formare a opiniei majoritare nu este în totalitate, nici măcar în principal, o 

chestiune de dezbatere, precum în concepţia excesiv de intelectualistă. Există un 

sâmbure de adevăr în părerea că democraţia este guvernarea prin dezbatere, dar 

aceasta se referă doar la ultima parte a procesului prin care sunt testate meritele 

opiniilor şi dorinţelor alternative. Deşi dezbaterea este esenţială, ea nu este principalul 

proces prin care oamenii învaţă. (Hayek: 1998, pp. 131-132) 

                                                 
95 E important să notăm aici că această eficienţă a regulii majoritare nu este una optimală în sensul lui 
Pareto (o alegere socială e optimală în sensul lui Pareto dacă nu există o alta care să fie mai bună 
pentru un membru al grupului decât dacă aceea este mai proastă pentru alt membru al grupului). 
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În cele ce urmează ne vom opri însă asupra unor obiecţii mai analitice. Să 

observăm mai întâi că, dacă dorim să respectăm întru totul regula majorităţii, atunci 

trebuie să acceptăm oricare alegere făcută potrivit ei. Va trebui deci să acceptăm 

inclusiv posibilitatea (care, logic, există!) ca  membrii unui grup să decidă respingerea 

regulii majoritare. (Avem aici un fenomen extrem de interesant: unele proceduri sunt 

reflexive, adică ele se pot aplica lor înseşi. De foarte multe ori, reflexivitatea este un 

fenomen care trebuie abordat serios în viaţa socială.) În al doilea rând, apare problema 

majorităţilor ciclice. Anume, dacă nu ne raportăm la o simplă aplicare a regulii 

majorităţii, ci la repetarea ei într-un grup, apare cunoscutul fenomen al ciclicităţii. 

Exemplul standard (la care vom reveni pe larg mai jos) este următorul:  

 

 A B C 

1 y x z 

2 x z y 

3 z y x 

 

Dacă ne raportăm la alegerile, considerate în mod separat,  pe care le face grupul între 

cele trei alternative, atunci, cum se observă uşor, potrivit regulii majorităţii între x şi y 

grupul va alege pe y; între y şi z grupul va alege pe z; iar între x şi z grupul va alege pe 

x. Dacă însă punem împreună cele trei decizii majoritare, vedem că nu mai putem 

vorbi de o preferinţă consistentă a grupului, fiindcă tranzitivitatea este încălcată: z este 

preferată lui y, y este preferată lui x, dar – contrar tranzitivităţii – x este preferată lui z.  

 O dificultate redutabilă pe care o întâmpină regula majorităţii este aceea că ea 

nu ţine seamă decât de ordinea în care sunt aranjate, potrivit preferinţelor individuale, 

alternativele, dar nu şi de intensitatea acelor preferinţe. Mecanismele de alegere 
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majoritară se bazează pe supoziţia că preferinţele – pozitive sau negative – ale 

membrilor lui G pentru sau împotriva unei alternative sunt de intensităţi aproximativ 

egale. Or, intuitiv, o asemenea supoziţie este chestionabilă. Ca să luăm exemplul de 

mai sus, e posibil ca preferinţa să fie puternică în favoarea lui x faţă de z, dar foarte 

slabă a lui y faţă de x şi a lui y faţă de z: 

Implicită în mare parte a discuţiilor asupra regulii majorităţii a fost ideea că 

voturile individuale ar trebui să fie tratate ca reflectând intensităţi egale ale preferinţei, 

cu totul independent de faptul că norma e în consonanţă cu faptele respective. Această 

idee, la rândul ei, probabil că izvorăşte dintr-o normă mai fundamentală a organizării 

democratice – aceea a egalităţii politice. Egalitatea politică poate fi acceptată întru 

totul ca esenţială oricărei forme de proces democratic; dar de aici nu decurge că 

voturile individuale asupra unor chestiuni individuale ar trebui tratate ca şi cum ele ar 

reflecta intensităţi egale ale preferinţelor pentru toţi participanţii. 

Supoziţia unei intensităţi egale a preferinţelor pentru toţi votanţii, pentru toate 

chestiunile este echivalentă cu a impune oricărui individ o funcţie de utilitate extrem 

de restrictivă – şi anume una care diferă cu totul de cea utilizată în analiza economică. 

Căci utilitatea nu numai că este măsurabilă, dar ea este direct comparabilă între 

indivizi separaţi. Economistului modern o astfel de abordare a calculului individual îi 

apare anacronică şi sterilă. (Buchanan, Tullock: 1965, p. 126) 

 În textul lui Buchanan şi Tullock sunt cuprinse mai multe idei care merită să 

fie expuse distinct. Mai întâi, apelul la regula majorităţii în situaţii de fapt apare ca o 

constrângere normativă: tratăm acea situaţie ca şi cum intensităţile preferinţelor ar fi 

egale. De ce procedăm astfel? Cuvântul „normativ” care apare aici are însă două 

sensuri, pe care e bine să le deosebim cu grijă. Mai întâi, el poate însemna ceva de 

felul următor: atunci când analizăm o situaţie particulară, trebuie să tratăm intensităţile 
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preferinţelor ca egale. O astfel de constrângere este metodologică, ţine de felul în care 

dorim să abordăm şi să oferim o soluţie în chestiunea respectivă. Ea nu e neapărat 

normativă, în sensul de a fi o constrângere morală sau politică. Căci poate să însemne 

doar că, dacă vom considera intensităţile preferinţelor ca egale, atunci vom putea 

construi mai uşor o preferinţă socială şi vom putea găsi mai uşor care e decizia socială. 

Astfel de temeiuri sunt de bună seamă importante atunci când suntem în situaţia de 

construi un mecanism de decizie care să fie fezabil.  

Dar „normativ” poate însemna şi altceva, anume el trimite la cerinţe de natură 

morală sau politică. În particular, a trata intensităţile preferinţelor ca egale ar părea să 

decurgă din acceptarea egalităţii politice. Să ne gândim la regula anonimităţii. 

Pesemne că membrii unor grupuri care formulează pretenţii speciale – precum (aşa 

cum menţiona Elster) cei bogaţi, proprietarii de pământuri, cei în vârstă, cei educaţi, 

cei inteligenţi, nobilimea, membrii rasei ariene sau ai altor grupuri etnice, adepţii unei 

anume religii, jumătatea masculină a societăţii – nu ar fi de acord cu tratarea 

preferinţelor lor, în chestiuni particulare, ca având o aceeaşi intensitate ca a celorlalţi. 

Dar constrângerea anonimităţii se exprimă în tratarea egală a tuturor membrilor 

grupului. Ca urmare, faptul că preferinţele lor au intensităţi diferite nu trebuie să 

conteze.  

În sfârşit, să remarcăm că, după Buchanan şi Tullock, o dificultate gravă cu 

regula majorităţii este aceea că ea simplifică prea mult în raport cu felul în care, în 

analizele economice, sunt tratate preferinţele individuale. Să ne amintim că în aceste 

analize preferinţele sunt corelate cu o funcţie de utilitate. Însă această funcţie, pe de o 

parte, este foarte simplă, dacă nu ţine cont de intensitatea preferinţelor. Pe de altă 

parte, utilităţile individuale devin direct comparabile, ceea ce nu e defel o supoziţie 

realistă.  
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 Probabil însă că cea mai cunoscută obiecţie la adresa regulii majorităţii este 

aceea că ea nu este consistentă cu drepturile individuale. (Astăzi, când problema 

drepturilor care protejează grupurile religioase şi etnice este extrem de importantă, nu 

de puţine ori criticile la adresa regulii majorităţii sunt centrate exact asupra cazurilor în 

care „tirania majorităţii” vizează astfel de grupuri.) Cum se manifestă tentaţia 

membrilor unei majorităţi să încalce drepturile minorităţii? (Voi discuta aici numai 

cazul în care majoritatea considerată este cea parlamentară.) După J. Elster (1993, pp. 

183-185), următoarele sunt cele mai importante: 

1. Majoritatea parlamentară poate acţiona – prin mijloace diferite – pentru a se 

păstra ca majoritate. Câteva exemple clasice: atunci când e necesară 

schimbarea circumscripţiilor electorale, majoritatea poate proceda în propriul 

interes; când ea poate schimba sistemul electoral (de pildă, înlocuind votul 

proporţional cu cel uninominal), poate face apel la aceasta în scopuri strategice 

etc. 

2. Majoritatea parlamentară poate acţiona împinsă de vanitate sau de amour-

propre. Majoritatea poate din aceste motive să respingă, de pildă, vetoul 

regelui sau preşedintelui.  

3. Prin intermediul reprezentanţilor săi, o majoritate populară poate acţiona 

pentru a-şi impune un interes economic. Un exemplu important e acela în care 

interese prezente pot impieta asupra bunăstării generaţiilor viitoare. 

4. Majoritatea parlamentară poate acţiona sub impulsul unei pasiuni de moment. 

Impulsul majorităţii se poate naşte fie în parlament, fie atunci când o majoritate 

populară face astfel încât să-şi impună voinţa asupra parlamentului, prin 

metode neelectorale, astfel încât majoritatea devine surdă la cerinţele domniei 

legii. 
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5. Majoritatea parlamentară poate acţiona împinsă de o pasiune fermă, de durată. 

Probabil că cele mai cunoscute pasiuni de acest fel sunt cele care derivă din 

atitudini rasiste, din sectarismul religios sau din naţionalisme de felul celor 

care, în ultimul deceniu, s-au manifestat şi în răsăritul Europei. 

În faţa acestor ameninţări, de bună seamă că întrebarea firească pe care o avem 

în minte este aceasta: ce instrumente pot fi puse la lucru pentru a contracara această 

impunere a voinţei majorităţii în contra minorităţilor? Elster, iarăşi, le listează pe 

următoarele (pp. 185 – 204): 

• Constituţionalismul. Mecanisme constituţionale sunt dezvoltate pentru a afecta dorinţa 

majorităţii de schimbare a legilor sau oportunităţile de a acţiona astfel: fie sunt 

dezvoltate mecanisme care să facă procesul de schimbare a constituţiei sau de 

promovare a legilor foarte încet sau consumator de timp; fie pentru amendarea 

constituţiei este cerută o majoritate calificată (uneori, unele clauze sunt declarate 

nemodificabile). 

• Evaluarea juridică. Constituţionalitatea unei legi poate fi stabilită, în mare prin două 

proceduri: fie, ca în S.U.A., ex post, anume dacă (de exemplu în S.U.A.) Curtea 

Supremă este sesizată într-un caz care vizează acea lege; fie ex ante, ca în multe ţări 

europene, înainte de a fi promulgată legea este supusă Curţii Constituţionale. 

• Separarea puterilor. Capacitatea majorităţii de a-şi impune poziţia este limitată atunci 

când instituţiile statului devin mai independente una faţă de alta. Atunci când, de 

exemplu, avem un sistem parlamentar, în care executivul este rezultat al majorităţii 

legislative, un mecanism potrivit pentru a limita majoritatea este acela de a pune limite 

asupra executivului. De asemenea, un aspect esenţial al separării puterilor este 

independenţa celei juridice, care asigură statul de drept. 
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• Restricţii şi echilibrări. Majorităţile care acţionează pe temeiul unei pasiuni pot fi 

restricţionate prin bicameralism; senatul, de obicei, acţionează ca un instrument de 

„răcire” a pasiunilor majorităţii. Sau, introducerea vetoului preşedintelui e menită de 

asemenea restricţionării unei majorităţi pasionate (adesea, se poate trece peste acest 

veto, dar numai de către o majoritate calificată), ca şi a legislatorilor care îşi urmăresc 

interesele proprii. (Prin aceste mecanisme, instituţiile statului devin mai dependente 

între ele; dar şi astfel este limitată capacitatea majorităţii de a-şi impune poziţia.)  

 

 

3. Agregarea preferinţelor: problema lui Condorcet 

 

 Să ne reamintim modul în care am pus până acum problema alegerii colective. 

Aveam un grup G de oameni, fiecare dintre ei înzestrat cu o relaţie de preferinţă R (sau 

P) între alternativele aflate pe agenda grupului. Am presupus, de asemenea, că 

alegerea între alternative se face în mod independent de către fiecare membru al 

grupului, abia apoi urmând, pe baza acestor alegeri individuale, să construim alegerea 

colectivă sau socială (a grupului G). Vom relua acum această analiză, chiar mai 

analitic decât am făcut până acum. 

 Vom începe prin a presupune că membrii grupului G au de ales între două 

alternative, a şi b, să zicem. Evident, presupunem în continuare câteva lucruri: 1) 

membrii grupului sunt raţionali; 2) a priori, alternativele au aceeaşi probabilitate de a 

fi corecte; 3) probabilitatea ca membrii grupului să facă aprecieri corecte asupra 
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alternativelor e mai mare de 0,5, altfel zis e mai probabil că ei nu se înşeală decât că se 

înşeală96.  

 Ne interesează ca membrii lui G să facă alegeri corecte. Ce procedură de 

decizie este cea care trebuie adoptată, pentru a ne apropia mai mult de acest ţel? 

Răspunsul e dat de următoarele două teoreme: 

Teorema lui Condorcet. Să presupunem că: a) grupul G are un număr n de membri (n 

impar); b) alternativele au a priori aceeaşi probabilitate de a fi corecte; c) persoanele 

din G fac alegerile lor în mod independent; d) fiecare membru al lui G are o aceeaşi 

probabilitate p > 0,5 de a face aprecieri corecte asupra alternativelor. Atunci: dacă 

regula de alegere este cea a majorităţii simple, probabilitatea ca grupul să facă o 

alegere corectă tinde spre 1 dacă n tinde spre infinit. 

 Această teoremă spune doar că regula majorităţii tinde să producă, în societăţi 

(= grupuri) mari rezultate corecte. Ea exprimă astfel o justificare a democraţiei. Totuşi, 

teorema lui Condorcet nu susţine că regula democratică e cea mai adecvată pentru a 

obţine rezultate corecte: ea spune doar că le produce, dar nu şi că nu există alte reguli 

care să conducă la ele, la fel de bine sau chiar mai bine. Dacă luăm ca obiectiv 

producerea de alegeri corecte, teorema lui Condorcet spune doar că regula majorităţii 

simple este adecvată lui. Rămâne însă cealaltă faţă a problemei: este posibil să se arate 

că dacă o regulă e mai adecvată decât oricare alta acestui obiectiv, ea este tocmai 

regula majorităţii? Răspunsul la această întrebare e dat de teorema următoare: 

Teoremă (Nitzan, Paroush; Shapley, Grofman). Să presupunem că: a) grupul G are un 

număr n de membri (n impar); b) alternativele au a priori aceeaşi probabilitate de a fi 

                                                 
96 În continuare voi urma, în mare, argumentarea din Peyton Young, H. (1997). Condorcet, ca şi 
Nitzan şi Paroush, Shapley şi Grofman au produs rezultate formale precise. Nu le voi prezenta însă 
aici, pentru a nu face şi mai complicată expunerea. Să observăm de asemenea cât de importantă este 
condiţia ca membrii grupului să aibă aceeaşi probabilitate de a fi corecţi. Dacă această condiţie nu este 
îndeplinită, nu regula majorităţii va avea proprietatea pe care o vom indica mai jos, ci o alta (a unei 
majorităţi ponderate). 

144 



 

corecte; c) persoanele din G fac alegerile lor în mod independent; d) fiecare membru 

al lui G are o aceeaşi probabilitate p > 0,5 de a face aprecieri corecte asupra 

alternativelor. Atunci: regula majorităţii maximizează probabilitatea ca grupul să facă 

o alegere corectă. 

 Cu aceasta, să trecem acum la cazuri mai complicate (şi, desigur, mai dificile). 

Restricţia pe care o vom relaxa este cea a numărului alternativelor înscrise pe agenda 

grupului. Ele pot fi mai multe decât două: trei sau mai multe. Ne vom opri la cazul în 

care membrii grupului au de ales între trei alternative, fie acestea a, b şi c. Presupunem 

că problema pe care grupul vrea să o decidă este cea a combaterii corupţiei. Cel puţin 

trei căi sunt disponibile: să întărească activitatea poliţiei (a); să înăsprească pedepsele 

pentru cei care sunt corupţi (b); să crească salariile funcţionarilor publici (c).  

 Fie acum un grup G, format din 50 de persoane. Fiecare persoană are propria 

sa ierarhizare a celor trei alternative. Să presupunem însă că alegerile lor sunt însă de 

doar cinci tipuri, şi anume următoarele: 

 

20 15 1 8 6 

a b b c c 

b c a a b 

c a c b a 

 

Care va fi alternativa aleasă? Procedura care ne vine imediat în minte se bazează pe 

ceea ce am stabilit deja până acum. Anume, ştim cum să comparăm între ele două 

alternative. Ca urmare, procedura care se întrezăreşte e următoarea: vom compara între 

ele, două câte două, cele două alternative, şi vom obţine astfel o relaţie de preferinţă 
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socială. După care putem proceda ca în orice alt caz în care, dată fiind o relaţie de 

preferinţă,  vrem să determinăm alternativa aleasă.  

 Aşadar, să luăm alternativele a şi b. Observăm că a este preferată lui b de 20 + 

8 = 28 de persoane; invers, b este preferată lui a de 15 + 1 + 6 = 22 persoane. La 

nivelul grupului, aşadar, prin regula majorităţii a este preferată lui b. Analog, avem: b 

este preferată prin regula majorităţii lui c, iar c este preferată prin regula majorităţii lui 

a. Grupul preferă alternativa ca poliţia să fie sprijinită celei de a înăspri pedepsele; 

preferă înăsprirea pedepselor creşterii salariilor funcţionarilor publici, dar preferă ca 

funcţionarii publici să aibă mai mulţi bani faţă de alternativa de a întări activitatea 

poliţiei. Dificultatea apare imediat: dacă relaţia de preferinţă socială pe care o obţinem 

vrem să fie tranzitivă, ar fi trebuit ca a să fie preferată lui c (ar fi trebuit ca grupul să 

prefere întărirea activităţii poliţiei alternativei de creştere a salariilor funcţionarilor 

publici), şi nu invers – aşa cum a rezultat aici – pentru a nu cădea în contradicţie.  

 Cum se poate înlătura această preferinţă ciclică? Vom discuta două răspunsuri: 

cel formulat de Condorcet şi cel al lui Borda97. (Ambii autori au propus soluţiile lor în 

secolul al XVIII-lea; în fapt, Borda şi-a expus punctul de vedere în 1770, iar 

Condorcet în 1785.)  

 Să începem cu soluţia lui Condorcet. El este de acord cu ideea regulii 

majorităţii. Dar ea cade atunci când, aplicând-o în situaţii precum cea de mai sus, se 

obţine un vot circular. Ca urmare, trebuie găsită o regulă mai generală98 (care în 

cazurile în care nu avem vot ciclic să fie în concordanţă cu regula majorităţii).  

 Regula propusă de Condorcet este următoarea: ştim cum se compară între ele 

două alternative. Dacă luăm un şir ordonat format din cele trei alternative, vom numi 

                                                 
97 O discuţie extinsă a acestor reguli se află în Mueller (1995). 
98 Propriuzis, regula lui Condorcet se aplică în cazurile în care avem trei alternative; dar ea poate fi 
generalizată pentru cazurile în care agenda grupului are mai mult de trei alternative sau pentru cele în 
care probabilităţile ca membrii grupului să fie corecţi sunt diferite. 
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sprijinul pentru acest şir prin suma preferinţelor pe care le indică. Astfel, fie şirul a b 

c. Sprijinul pentru acest şir este dat de: 28 (numărul persoanelor care preferă pe a lui 

b) + 36 (numărul persoanelor care preferă pe b lui c) + 21 (numărul persoanelor care 

preferă pe a lui c) = 85. Analog, putem indica sprijinul pe care îl au celelalte cinci 

posibilităţi de a forma un şir ordonat din cele trei alternative. Avem deci: 

abc = 85 

acb = 63 

bac = 79 

bca = 87 

cab = 71 

cba = 65 

Regula lui Condorcet spune că şirul ales este cel care obţine cel mai mare sprijin – 

deci în cazul nostru b c a. Iar alternativa aleasă este, evident, b (în exemplul nostru, 

înăsprirea pedepselor pentru funcţionarii corupţi).  

 Soluţia pe care o oferă Borda este diferită. El porneşte de la observaţia intuitivă 

că tăria susţinerii pe care o au membrii unui grup faţă de o alternativă de acţiune nu e 

dată exclusiv de numărul de opţiuni prime pentru acea alternativă. Pentru a evalua 

reala tărie a susţinerii unei alternative, crede Borda, e nevoie să cunoaştem cum stă 

acea alternativă în cadrul întregii ierarhizări de către membrii grupului a tuturor 

alternativelor. În acest scop, putem proceda astfel (luăm situaţia în care avem exact 

trei alternative). Presupunem mai întâi că fiecare membru al grupului şi-a ierarhizat 

strict toate alternativele (deci nu este indiferent între ele în nici un caz). Apoi, pentru 

fiecare persoană, ataşăm 1 punct alternativei aflate pe ultimul loc, 2 puncte celei aflate 

pe al doilea loc şi 3 puncte alternativei care e cel mai mult preferată. Adunând 
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punctele, obţinem preferinţa socială. Să vedem ce obţinem în exemplul nostru dacă 

aplicăm regula lui Borda: 

  a = 99 puncte 

  b = 108 puncte 

  c = 93 puncte  

Aşadar, ordinea alternativelor este, potrivit acestei reguli, b a c, iar alternativa aleasă 

este, din nou, b (înăsprirea pedepselor pentru funcţionarii corupţi). Regula lui Borda 

pare extrem de naturală, şi este, de asemenea, în concordanţă cu cea a alegerii 

majoritare (în cazurile în care nu avem vot ciclic).  

Dar să notăm deja că ordinea indusă prin această regulă e diferită de cea indusă 

de regula lui Condorcet, fiindcă alternativele c şi b şi-au schimbat locul. (Să 

accentuăm însă un fapt foarte important: regula lui Borda are în comun cu cea a lui 

Condorcet faptul că depinde numai de evaluările pereche cu pereche ale alternativelor 

– deci de mecanisme pe care le cunoaştem deja. Că lucrurile stau astfel se vede dacă 

ne uităm la felul în care se ataşează un punctaj fiecărei alternative. În ierarhia a b c, pe 

care, să zicem, o realizează o anumită persoană, lui c am văzut că îi ataşăm 1 punct. 

Putem să interpretăm acest punctaj în sensul că c este preferată nestrict unei singure 

alternative (anume lui c însăşi); lui b îi ataşăm 2 puncte, pentru că ea este preferată 

nestrict lui c şi lui b însăşi; şi analog în cazul lui a.) 

 De aici ajungem la următoarea întrebare: este oare posibil ca cele două reguli 

să difere şi în ce priveşte prima alternativă, deci acţiunea aleasă? Să luăm un exemplu 

(el îi aparţine lui Condorcet însuşi); avem 81 de membri ai grupului nostru, care au 

următoarele preferinţe: 
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30 1 29 10  10 1 

a a b B c c 

b c a C a b 

c b c A b a 

 

Să aplicăm cele două reguli. Cititorul99 poate observa uşor că, potrivit regulii lui 

Condorcet, sprijinul pe care îl au cele şase şiruri ordonate este următorul:  

abc = 171 

acb = 114 

bac = 170 

bca = 129 

cab =  73 

cba =  72 

Aşadar, şirul ordonat care exprimă preferinţa socială este a b c şi, ca urmare, 

alternativa a este cea preferată de grup.  

 Să trecem însă la regula lui Borda. Potrivit ei, vom avea: 

  a = 182 puncte 

  b = 190 puncte 

  c = 114 puncte 

Ca urmare, şirul ordonat care exprimă preferinţa socială este b a c şi, deci, alternativa 

b este cea preferată de grup. 

 În exemplul nostru, cele două reguli conduc la alegeri diferite. Putem să 

evaluăm aceste alegeri? Cel mai adesea, există o singură metodă de a proceda în acest 

                                                 
99 Mă simt dator să spun (chiar dacă mi-ar fi plăcut să nu fi fost necesar să repet acest lucru) că aici şi 
în întreaga lucrare expresiile de genul „cititorul”, „membru” al lui G etc. sunt folosite într-un sens 
neutru faţă de gen. 
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sens: anume, să găsim unele presupoziţii ale mecanismelor de alegere utilizate, deci 

ale celor două reguli. Mergând pe această cale, vom produce două argumente. Potrivit 

primului, regula lui Borda apare ca un mecanism care satisface cerinţe formale 

acceptabile. Urmându-l pe cel de-al doilea, vom identifica o supoziţie importantă (şi, 

pentru mulţi autori, chestionabilă) aflată în spatele regulii lui Borda.  

 Să ne amintim de unele dintre proprietăţile pe care le pot avea regulile de 

alegere socială pe care le-am analizat mai devreme: cea a preferinţei sociale unanime 

(PSU), a neutralităţii şi cea a anonimităţii. Să mai definim încă una – cea a comparaţiei 

pereche cu pereche a alternativelor: 

Condiţia comparaţiei pereche cu pereche a alternativelor. Alegerea socială depinde 

nu de agenda grupului ca atare, ci de modul în care sunt comparate fiecare cu fiecare 

alternativele aflate pe agendă. 

Cu aceasta, putem defini condiţiile care selectează unic regula lui Borda (în acelaşi fel 

în care, de exemplu prin teorema lui May, defineam condiţiile care selectau unic 

regula majorităţii simple).: 

Teorema lui Young (Young: 1974). Regula lui Borda este singura regulă de alegere 

care satisface următoarele condiţii: 

1) anonimitatea; 

2) neutralitatea; 

3) unanimitatea; 

4) comparaţia pereche cu pereche a alternativelor. 

Vom trece acum la cel de-al doilea argument. Cea mai bună cale de a-l înţelege 

este aceea de a-l urma pe Condorcet însuşi. El ridică următoarea problemă: intuitiv, 

noi considerăm că ar fi normală următoarea exigenţă asupra unei reguli de decizie 

socială. Anume, să observăm că alternativa a este preferată (în comparaţia directă, pe 
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care, aşa cum am văzut, o presupune şi Borda) atât lui b cât şi lui c: a este preferată lui 

b de jumătate plus unu din membrii grupului (de 41 de persoane) şi este preferată lui c 

de 61 de persoane, deci de mai bine de trei sferturi din membrii grupului. Normal, zice 

Condorcet, ar fi ca – pe această bază – alternativa a să fi fost declarată ca preferată 

social (aşa cum de altfel face metoda lui Condorcet însuşi). Cum regula lui Borda 

produce un rezultat diferit, ar decurge că ea nu este acceptabilă.  

 Care este însă motivul pentru care regula lui Borda induce rezultatul că, totuşi, 

b este alternativa preferabilă social? Motivul, consideră Condorcet, este acela că 

evaluările se fac prin luarea în considerare şi a alternativei c (care, potrivit ambelor 

reguli discutate aici, se clasează pe locul al treilea în topul preferinţelor). Să vedem 

cum intervine ea. Am văzut că scorul în comparaţia dintre a şi b este extrem de strâns: 

doar un vot le diferenţiază. Dar, comparate cu c, alternativa a e preferată de 61 de 

persoane, în timp ce alternativa b este preferată de mult mai multe persoane, anume de 

69. Ca urmare, se naşte bănuiala că motivul pentru care regula lui Borda selectează 

alternativa b în comparaţie cu a este acela că ea se situează mai bine în comparaţie cu 

alternativa c – care, cum am văzut, e de fapt (ca să folosim aici un termen sportiv) un 

outsider. Argumentul lui Condorcet pare să fie atunci următorul: în selectarea 

alternativei preferate, nu trebuie să ţinem cont decât de felul în care se raportează între 

ele alternativele considerate, şi nu de alte alternative. Argumentul pare extrem de 

pertinent. Cel puţin două motive cântăresc puternic în favoarea lui: 

1) în acest fel deciziile pot fi realizate prin considerarea unui domeniu dat de alternative, 

în care nu trebuie incluse toate alegerile posibile; 

2) rezultatul ales nu trebuie manipulat prin adăugarea unor alternative noi. 

Într-adevăr, este evident că alternativa c este una slabă, atât a cât şi b fiind 

preferate în raport cu ea. Faptul că alternativele mai bine situate se raportează într-un 
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anumit fel la ele nu ar trebui să conteze în comparaţia dintre ele însele. Într-un fel, 

alternativa c trebuie considerată ca irelevantă în alegerea dintre a şi b.  

Putem acum să formulăm problema lui Condorcet: dacă dorim să alegem între 

regula, alternativă, a lui Borda şi regula propusă de el însuşi, atunci trebuie să ne 

precizăm poziţia faţă de opţiunea de a accepta sau nu un principiu mai adânc decât 

cele două reguli – anume principiul independenţei alternativelor irelevante:  

Independenţa alternativelor irelevante. Să presupunem că avem două profile Π1 şi Π2 

ale grupului G, deci două seturi de preferinţe posibile ale membrilor grupului. Dacă în 

cele două profile relaţia de preferinţă între două alternative a şi b este aceeaşi, pentru 

orice membru al grupului, atunci preferinţa socială între a şi b este aceeaşi în ambele 

cazuri.  

 Potrivit acestui principiu, alegerea colectivă trebuie pusă în legătură în mod 

direct cu preferinţele individuale; ea revine la a spune că dacă preferinţele pe baza 

cărora se face o alegere colectivă nu se schimbă, atunci alegerea trebuie să rămână 

aceeaşi. (Să observăm că potrivit acestui principiu contează doar ordinea în care se 

află preferinţele, nu şi indicatori numerici ai preferinţelor, aşa cum se procedează în 

cazul regulii lui Borda. Această împrejurare este esenţială în compararea celor două 

strategii.) Dacă admitem acest principiu, vom fi nevoiţi să respingem o regulă precum 

cea a lui Borda. Dar regula lui Condorcet este compatibilă cu el.  

 Există mai multe argumente în favoarea criteriului de independenţă a 

alternativelor irelevante. În primul rând, el pare intuitiv acceptabil. Căci, intuitiv, 

atunci când aleg pe x în raport cu y eu îl exclud de la statutul de a fi ales pe y. Dar dacă 

y este o alternativă nefezabilă, atunci a a spune că y este exclus prin alegerea mea nu 

are sens, fiindcă oricum ea era exclusă ca alegere. Dacă vreau să aleg între a petrece o 

seară plăcută cu Ioana sau cu Maria, alegerea are sens, ştiind că ambele persoane şi-au 
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exprimat ieri dorinţa de a cina împreună cu mine. Dar dacă vreau să aleg între una din 

ele şi Cleopatra, regina Egiptului, e limpede că cina cu vestita regină era deja exclusă, 

chiar înainte ca eu să-mi pun problema de a decide. 

 În al doilea rând, cel mai adesea situaţiile reale în care luăm decizii satisfac 

acest criteriu. Într-adevăr, în deciziile reale noi nu punem la lucru toate preferinţele 

noastre. (Iar dacă am face apel la ideea lui H. Simon (Simon: 1982) de raţionalitate 

limitată, acest punct de vedere ar fi mult întărit.) Poate că l-aş prefera la conducerea 

P.N.L. pe Ionel Brătianu, dar el nu este, evident, o alternativă efectivă; poate că aş 

prefera să-l văd pe M. Eminescu editorialist la ziarul meu preferat, numai că de bună 

seamă că nu am cum să-l aleg pe el. În al treilea rând, acest criteriu are o implicaţie 

practică importantă: el funcţionează ca un instrument de restrângere a agendei 

grupului la acele alternative care sunt efectiv semnificative; iar dacă restrângerea are 

ca rezultat un număr rezonabil de mic de alternative – între care alegerea se poate face 

mai uşor – atunci criteriul funcţionează ca un mecanism important de decizie. 

 În sfârşit, criteriul împiedică apariţia unei pante alunecoase: căci, dacă el nu ar 

funcţiona, ne-am putea aştepta să apară un număr uriaş de alternative (irelevante). La 

conducerea unui partid de astăzi de la noi ar putea fi atunci candidat nu doar liderul lui 

de acum un veac, dar şi vreun om politic ori filosof de acum două milenii, ori Tănase 

Scatiu, ori vreun cyborg – şi desigur că înşiruirea nu ar avea sfârşit. 

 Aşa cum vom vedea mai jos, principiul independenţei alternativelor irelevante 

este central în formularea teoremei lui Arrow.  

 

 4. Teorema lui Arrow de imposibilitate a agregării preferinţelor 
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 În acest paragraf voi prezenta unul dintre cele mai cunoscute rezultate de 

„imposibilitate” în teoria alegerii sociale. El mai este cunoscută ca un „paradox”; aceasta 

pentru că, în esenţă, el dovedeşte o incompatibilitate între două seturi de condiţii: pe de o 

parte, condiţii plauzibile cu privire la aranjamentele acceptabile în care se realizează decizia 

socială; pe de altă parte, ideea existenţei unei proceduri de decizie socială pe care suntem 

dispuşi să o considerăm raţională sau a unei relaţii de preferinţă socială care ar trebui să aibă 

caracteristici pe care le admitem ca raţionale. 

Teorema lui Arrow (1951) are următoarea structură: presupunem că ştim care sunt 

preferinţele individuale (altfel zis, cunoaştem agenda şi profilul grupului G). Admitem, de 

asemenea, că alegerea socială e funcţie de preferinţele individuale. Or, se argumentează, 

agregarea acestor preferinţe individuale pune probleme etice; sau, altfel zis, ea este posibilă 

numai dacă suntem dispuşi să acceptăm condiţii care din punct de vedere etic (sau, mai în 

general zis, normativ) nu sunt admisibile (a se vedea Pattanaik: 1997).  

Obiectivul pe care ni-l propunem este acela de a construi o preferinţă socială, prin 

agregarea preferinţelor membrilor unui grup G făcute asupra unei agende date. Pentru aceasta, 

avem nevoie să stabilim două lucruri: 1) ce caracteristici vrem să aibă acea relaţie de 

preferinţă socială; 2) ce condiţii trebuie să împlinească profilurile grupului pe care suntem 

dispuşi să le tratăm ca admisibile. 

Mai întâi, Arrow admite că relaţia de preferinţă socială pe care dorim să o construim 

trebuie să fie analoagă relaţiilor de preferinţă individuale. Să ne amintim că acestea aveau trei 

proprietăţi: reflexivitate; conectivitate; tranzitivitate. 

Preferinţa socială, consideră Arrow, trebuie de asemenea să aibă aceste trei 

proprietăţi. Prima defineşte de fapt ideea că o alternativă, a să zicem, face parte din 

agenda grupului. Cea de-a doua exprimă faptul că toate alternativele sunt comparabile: 

ceea ce este o condiţie pentru a spune că grupul este într-o situaţie de decizie; căci 
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altminteri nu am putea spune că decide (deci alege între alternative), dacă două dintre 

alternative nu se pot compara. A treia condiţie exprimă o condiţie de consistenţă a 

decizie (şi, prin aceasta, una de raţionalitate): într-adevăr, dacă ea nu ar avea loc, 

atunci se produce o ordonare ciclică a alternativelor, care face imposibilă alegerea 

între ele.  

 Să luăm faimosul exemplu: avem trei alternative a, b, c pe agenda unui grup 

format din trei persoane A, B, C. Cele trei persoane au următoarele preferinţe: 

A: a > b > c 

B: b > c > a 

C: c > a > b 

Să observăm mai întâi că preferinţele individuale ale membrilor grupului sunt toate 

tranzitive (aici > este relaţia de preferinţă strictă). Acum, să încercăm să agregăm cele 

trei preferinţe, pentru a obţine o preferinţă socială (a grupului). Vom lua ca procedură 

de agregare a preferinţelor regula lui Condorcet. Obţinem: 

A + C: a > b 

A + B: b > c 

B + C: c > a 

Ca urmare, preferinţa grupului va fi următoarea: 

a > b > c > a 

Aşadar, relaţia > de preferinţă socială nu este tranzitivă, fiindcă deşi a > b şi b > c, nu 

avem, cum ne-am aştepta potrivit proprietăţii tranzitivităţii, a > c, ci dimpotrivă c > a; 

mai mult relaţia de preferinţă socială este ciclică. Consecinţele sunt evidente dacă ne 

gândim că situaţia în care se află membrii grupului este una de votare. Dacă încercăm 

să aplicăm regula majorităţii, observăm că orice alternativă am vrea să alegem, există 

o majoritate de membri ai grupului care preferă o altă alternativă decât aceasta. Dacă 
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vrem să alegem, de pildă, alternativa a, atunci majoritatea compusă din B şi C preferă 

o altă alternativă – anume c – lui a; şi analog în celelalte cazuri. Obţinem astfel ceea 

ce se cheamă paradoxul votantului: prin agregarea unor preferinţe tranzitive parvenim 

la o relaţie intranzitivă de preferinţă socială. Ceea ce este grav cu această relaţie de 

preferinţă socială e faptul că ea nu ne permite să facem nici o alegere; în acest sens ea 

exprimă inconsistenţa, ori iraţionalitatea alegerii sociale. 

Notă. E important să observăm că intranzitivitatea nu conduce neapărat la 

imposibilitatea de a face o alegere socială. Să luăm, într-adevăr, următorul exemplu 

(Fishburn: 1970). Vom scrie a = b atunci când, să zicem pentru un membru A al 

grupului, el este indiferent între cele două alternative, deci când avem atât a ≥ b cât şi 

b ≥ a. Să presupunem că grupul G are cinci membri şi că preferinţele lor sunt 

următoarele: 

(2) a > c > b 

(2) b > a > c 

(1) c > (ab) 

Aici doi membri ai grupului preferă pe a lui c şi pe c lui b; tot doi preferă pe b 

lui a şi pe a lui c; iar unul e indiferent între a şi b, cărora le preferă însă alternativa c.  

Problema este că se poate argumenta în două direcţii. Pe de o parte, se poate 

argumenta că a este alternativa care ar trebui să reprezinte alegerea grupului. Căci cum 

putem diferenţia între cele trei alternative? Dacă luăm prima opţiune a membrilor, 

vedem că c e preferată ca primă opţiune numai de o persoană, în timp ce atât a cât şi b 

sunt preferate de două persoane. Rămâne deci ca alegerea să se facă între a şi b. Dacă 

luăm numai prima opţiune, ele sunt egale. Dar să luăm cea de-a doua opţiune a 

membrilor grupului. Vedem că a e preferată pe acest loc de trei membri, în timp ce b e 

preferată doar de unul. Ca urmare, alternativa de ales colectiv ar fi a.  
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Pe de altă parte, să aplicăm regula lui Condorcet. Notăm că doi membri ai 

grupului preferă pe a lui b, doi preferă pe b lui a, iar unul este indiferent între cele 

două alternative. Altfel zis, la nivel social alternativele a şi  b sunt indiferente: a = b. 

Care e acum relaţia dintre a şi c? Patru persoane preferă pe a lui c şi numai una preferă 

pe c lui a. Ar urma că social avem a > c. Or, acum apare intranzitivitatea. Într-adevăr, 

cum a = b, ar trebui să avem b > c prin tranzitivitate. Dar observăm că trei persoane 

preferă pe c lui b şi numai două preferă pe b lui c. Ca urmare, social avem c > b. 

În acest exemplu, tranzitivitatea este încălcată; dar se poate construi un 

argument paluzibil care să ducă la concluzia că o anumită alternativă – anume a – ar 

trebui aleasă (Fishburn: 1970). 

 Să trecem acum la cea de-a doua chestiune pe care o menţionasem ca 

importantă pentru înţelegerea teoremei lui Arrow: ce condiţii trebuie să împlinească 

profilurile grupului pe care suntem dispuşi să le tratăm ca admisibile? Arrow defineşte 

în acest scop un număr de patru condiţii. Să le formulăm mai întâi, după care le vom 

analiza pe scurt. De pe acum putem să formulăm un punct de vedere general asupra 

lor. Dacă cele trei axiome ale relaţiei de preferinţă colectivă erau înţelese ca definind 

condiţii de raţionalitate, condiţiile de mai jos exprimă mai curând constrângeri de 

natură etică sau cerinţe care decurg din acceptarea unor valori politice (sau, cel puţin, 

pot fi uşor interpretate şi în acest sens!). Avem: 

1. Domeniul nelimitat. Oricare ar fi profilul GR al grupului G şi oricare ar fi 

alternativele x şi y aflate pe agenda X a grupului, o regulă de preferinţă socială trebuie 

să genereze un singur rezultat (PPS(x,y) sau PPS(y,x) sau IPS(x,y)). 

2. Criteriul Pareto tare. Pentru orice două alternative x şi y, dacă x este preferată în 

mod nestrict lui y de către orice membru i al grupului G, iar cel puţin un membru al 

grupului o preferă strict lui y, atunci ea este preferată social. 
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3. Independenţa alternativelor irelevante. Să presupunem că avem două profile Π1 şi 

Π2 ale grupului G, deci două seturi de preferinţe posibile ale membrilor grupului. Dacă 

în cele două profile relaţia de preferinţă între două alternative a şi b este aceeaşi, 

pentru orice membru al grupului, atunci preferinţa socială între a şi b este aceeaşi în 

ambele cazuri. 

4. Condiţia de nedictatură. Nu există un membru al grupului astfel încât, pentru orice 

profil al grupului şi pentru orice alternative diferite a şi b de pe agenda grupului, dacă 

acea persoană preferă strict pe a lui b, atunci şi grupul va prefera strict pe a lui b.  

Să ne aducem aminte că am întâlnit mai devreme condiţia domeniului nelimitat 

sub numele de condiţia de determinare. Cum am văzut, ea poate fi interpretată în sens 

logic – că, oricare ar fi profilul grupului G, este posibil să construim o funcţie de 

preferinţă socială; nu eliminăm a priori nici un profil al grupului atunci când încercăm 

să construim o funcţie de preferinţă socială. Pe de altă parte, ea are o interpretare 

politică evidentă: nu avem dreptul să punem vreo limită asupra felului în care o 

persoană îşi alege propria relaţie de preferinţă. Astfel, ea apare ca o cerinţă liberală de 

admitere a oricărui plan de viaţă pe care o persoană individuală doreşte să îl 

adopte.(Important să notăm este că cerinţa priveşte nu numai prima alegere, ci oricare 

alegere între două alternative.) Criteriul lui Pareto, la rândul lui, exprimă mai curând o 

cerinţă politică democratică decât o condiţie cuprinsă în conceptul de raţionalitate. 

Independenţa alternativelor irelevante, aşa cum am menţionat puţin mai devreme, 

spune în fond că o alegere socială trebuie corelată cu preferinţele individuale; dacă 

relativ la o pereche de alternative de pe agendă ele nu se schimbă – chiar dacă 

membrii grupului îşi formează alte preferinţe relativ la alte alternative şi la raporturile 

acestora cu cele din perechea considerată –  atunci preferinţa între cele două trebuie să 

rămână aceeaşi. Fundamental, criteriul independenţei alternativelor irelevante este un 
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mod de a formula opţiunea pentru democraţie: orice alegere socială trebuie să se 

întemeieze pe preferinţele individuale. Condiţia de nedictatură este directă în acelaşi 

sens: dacă vrem ca grupul G să fie o democraţie, atunci nu putem accepta ca un anumit 

membru al lui să îşi impună preferinţele. 

Teorema de imposibilitate a lui Arrow. Nu există nici un mod de agregare a 

preferinţelor individuale care să producă o relaţie de preferinţă socială reflexivă, 

conexă şi tranzitivă şi care, de asemenea, să satisfacă simultan: 

• condiţia domeniului nelimitat; 

• criteriul Pareto tare; 

• criteriul de independenţă a alternativelor irelevante; 

• condiţia de nedictatură. 

 Semnificaţia teoremei este remarcabilă. Căci, pe de o parte, cele patru condiţii 

par acceptabile şi exprimă valori dezirabile; dar, pe de alt parte, teorema susţine că ele 

nu pot fi implementate împreună. Mai tare zis, potrivit acestei teoreme democraţia 

însăşi nu este implementabilă, în măsura în care noi considerăm că practica politică 

efectivă vizează acest obiectiv. Mai departe, aşa cum am notat deja (relativ la criteriul 

de independenţă a alternativelor irelevante), abordarea de aici are un caracter foarte 

general: ea este nu „cardinală” (aşa cum de pildă solicita regula lui Borda), ci 

„ordinală”; ea nu ne cere să traducem în termeni numerici preferinţele noastre. De 

aceea, impactul teoremei lui Arrow este radical: ea susţine că nici o regulă numerică 

de decizie nu poate evita dificultatea formulată (contradicţia), în particular nici o 

formă de regulă majoritară sau reprezentativă. Aceasta pentru că teorema se aplică 

oricărei reguli de decizie am adopta. 

 Demonstraţie. Ideea demonstraţiei este aceea de a arăta că, presupunând că o 

regulă de alegere socială satisface cele patru condiţii, atunci obţinem o contradicţie. 
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Într-o altă formă, demonstraţia constă în a presupune că o regulă de alegere socială 

satisface primele trei condiţii ale democraţiei – domeniul nelimitat; criteriul de 

unanimitate tare al lui Pareto; independenţa alternativelor irelevante – şi a dovedi că 

atunci cea regulă satisface condiţia de dictatură: există un membru al grupului care 

determină alegerea socială.  

 Fie atunci C o submulţime a grupului G. Vom spune că C este o coaliţie. Ea 

este decisivă pentru alegerea lui x faţă de y atunci când, pentru orice profil al grupului, 

dacă orice membru al lui C preferă nestrict pe x lui y şi cel puţin un membru al lui C 

preferă strict pe x lui y, atunci grupul va alege pe x. Vom spune, de asemenea, că C 

este o coaliţie decisivă dacă ea este decisivă pentru alegerea între orice pereche de 

alternative aflate pe agenda lui G. Să observăm acum că, dacă admitem criteriul tare al 

lui Pareto, există coaliţii decisive; anume, cel puţin G este astfel. Desigur, pot exista şi 

coaliţii de mărime mai mică decât G, deci s-ar putea ca C să fie strict inclusă în G: C 

⊂ G. La limită, dacă C = {a}, unde a ∈ G, atunci membrul a al grupului ar fi dictator.  

Fie acum o coaliţie C decisivă cu cea mai mică mărime. Întrucât avem condiţia 

de nedictatură, C va avea cel puţin doi membri. Fie a unul dintre ei. Evident, C' = C - 

{a} este o mulţime nevidă. Ceea ce vom arăta este că, dacă presupunem primele trei 

condiţii din enunţul teoremei lui Arrow, ajungem la încălcarea celei de-a patra, 

întrucât a va fi un dictator. Fie un profil П al grupului G. Pentru simplitate, 

presupunem că agenda grupului cuprinde numai trei alternative. Membrii lui G pot fi 

acum grupaţi astfel: mai întâi, îl avem pe a; apoi, îi avem pe ceilalţi membri ai 

coaliţiei C, deci membrii mulţimii C' = C - {a}; în sfârşit, avem membrii lui G care nu 

fac parte din C. Definim profilul П după cum urmează (putem să facem acest lucru 

întrucât am admis condiţia domeniului nelimitat): 

a:        x > y > z 
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C':       y > z > x 

G – C: z > x > y 

(Cititorul atent va fi observat deja că acest profil corespunde celui considerat mai 

devreme, atunci când am introdus ideea de preferinţă ciclică.) 

 Să vedem acum care e preferinţa grupului între cele trei alternative. Cum şi a şi 

ceilalţi membri ai lui C îl preferă pe y lui z, înseamnă că – prin criteriul lui Pareto – 

coaliţia C îl va prefera pe y lui z. Dar noi am presupus că C este o coaliţie decisivă. Ca 

urmare vom avea P(y,z) (unde P este relaţia de preferinţă a grupului G). Rămâne să 

mai discutăm perechile (x,y) şi (x,z). Să o luăm pe prima. Presupunem că am avea 

P(y,x). Cum C este o coaliţie decisivă, va trebui să avem P'(y,x) ca preferinţă socială a 

lui C. Dar un membru al lui C, anume a, preferă pe x lui y. Ca urmare, preferinţa P' e 

dată numai de C' = C - {a}, care este deci o coaliţie decisivă pentru C' în privinţa 

alegerii între x şi y (şi, de asemenea, pentru grupul G). Or, noi am presupus că Ceste o 

coaliţie decisivă cu cea mai mică mărime; însă, evident, C' = C - {a} are mai puţini 

membri decât C. Ca urmare, nu avem P(y,x), ci P(x,y). 

 Am presupus că relaţia de preferinţă socială pe care vrem să o construim 

trebuie să fie tranzitivă. Dar, cum avem deja P(y,z) şi P(x,y), vom putea conchide că: 

P(x,z). Să observăm că membrii lui C - {a} preferă pe z lui x, însă preferă alternativa x 

lui z. Dar alegerea lui C e în favoarea lui x, deci conform preferinţelor lui a. Mai mult, 

x e preferat social lui z, chiar dacă şi membrii lui G – C o preferă pe z lui x. Ca urmare, 

a este un dictator. Conchizând, nu există nici o regulă de alegere socială care să 

satisfacă toate cele patru condiţii. 

Notă. În demonstraţie nu am făcut apel la criteriul de independenţă a 

alternativelor irelevante. Aceasta pentru că demonstraţia nu a fost explicitată îndeajuns 

într-un punct esenţial al ei. Anume, nu am probat că C - {a} este şi ea, nu numai C, o 
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coaliţie decisivă. Dar exact în acel loc intervine în chip esenţial criteriul independenţei 

alternativelor irelevante. (Pentru demonstraţie, a se vedea „lemele de contagiune” în 

Kelly: 1988, cap. 7.) 

 Teorema lui Arrow nu este singurul rezultat de imposibilitate obţinut în analiza 

agregării preferinţelor100. (Secolul nostru este unul în care rezultatele de imposibilitate 

au reprezentat nu de puţine ori evenimente semnificative în viaţa ştiinţifică: să ne 

gândim, de pildă, la teoremele de nedemonstrabilitate ale lui K. Gődel!) Un alt rezultat 

interesant menţionat adesea este cel al lui Sen:  

nu există nici o funcţie de decizie socială care să satisfacă simultan condiţia domeniului 

universal, condiţia Pareto slabă şi liberalismul minimal. Aşa cum spune Sen, „valorile liberale 

par să ceară să existe alegeri care sunt personale şi ca persoana relevantă să fie liberă să facă 

ceea ce îi place. Social va fi mai bine, în aceste cazuri, să i se permită să facă ceea ce vrea, 

dacă celelalte condiţii rămân neschimbate” (Sen: 1970, p. 87). Mai precis formulat (Sen: 

1970a), liberalismul minimal solicită să existe cel puţin două persoane ale căror preferinţe să 

fie decisive asupra a, respectiv, două perechi distincte de alternative (pe care le putem 

interpreta ca exprimând preferinţe personale).  

 Ne oprim în acest loc. Anume, în momentul în care în faţa noastră apare problematica 

atât de complexă a modalităţilor în care se poate răspunde provocărilor pe care teoremele 

privitoare la agregarea preferinţelor individuale le-au ridicat.  

                                                 
100 Există şi prezentări diferite ale ei. De pildă, Fishburn, P. (1970a) îi dă următoarea formă: condiţia 
de nedictatură împreună cu celelalte implică faptul că mulţimea membrilor grupului de referinţă (sau 
ai societăţii considerate) este infinită. Pentru teorema lui Arrow un număr finit de membri ai grupului 
este aşadar esenţial. Arrow însuşi a analizat în mai multe rânduri semnificaţia rezultatului său (a se 
vedea, de pildă, Arrow: 1967 şi Alt, Levi, Ostrom: 1999). O bună trecere în revistă a problemei se află 
în Plott (1976).  
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