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Capitolul I 
Omul, societatea şi economia 

1. Despre conflicte, concurenţă şi cola-
borare 

 
Motto 1: Homo homini lupus 

est (Omul este lup pentru oameni). 

Motto 2: Homo sacra res 
homini (Omul este zeu pentru 
oameni). 

 
În multitudinea de raporturi (relaţii) inter-

umane, identificăm trei categorii de relaţii care pot 
fi considerate deosebit de importante din punct de 
vedere social, în special din perspectiva consecin-
ţelor pe care le determină pe acest plan.  

Acestea sunt relaţiile de conflict (duşmănie), 
relaţiile de concurenţă (competiţie) şi relaţiile de 
colaborare (conlucrare, cooperare). Conflictul, 
concurenţa şi conlucrarea se pot manifesta în 
forme şi niveluri diferite.  

Conflictul între oameni se prezintă în felurite 
forme şi generează efecte negative pentru toţi cei 
implicaţi, chiar dacă proporţiile acestor efecte 
pentru participanţii în cauză sunt diferite. Repre-
zintă un lucru cert faptul că orice conflict consumă 
resurse, produce pierderi umane sau materiale şi 
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cauzează suferinţe temporare sau permanente. În 
peisajul social există exprimate şi opinii cinice 
potrivit cărora anumite conflicte umane sunt 
inevitabile şi reprezintă relele cele mai mici. 

Dacă analizăm termenii concurenţă şi con-
lucrare, la o primă vedere, ajungem la concluzia 
că aceştia se află într-un raport de antonimie, 
deoarece primul înseamnă competiţie, iar cel de-al 
doilea are accepţiunea de cooperare, dar această 
contradicţie este numai aparent insolubilă. Atunci 
când discutăm despre competiţie, unii dintre cei 
care concurează câştigă şi alţii pierd, iar când 
avem în vedere cooperarea, se poate spune că toţi 
sau cei mai mulţi dintre parteneri se aleg cu 
beneficii. Cu alte cuvinte, găsim câştigători în 
ambele categorii de raporturi – respectiv atât în 
cadrul celor de concurenţă, cât şi al celor de con-
lucrare. Viaţa socială, economică, juridică sau 
sportivă demonstrează că, uneori, cei aflaţi în 
raporturi de concurenţă cooperează în interes 
comun. Spre exemplu, există avantaje reciproce în 
cazurile în care toţi competitorii respectivi obţin 
anumite beneficii pe care, în lipsa cooperării tem-
porare, niciunul dintre ei ne le putea realiza. 

Sub diferite forme, în natură întâlnim toate 
cele trei tipuri de raporturi – conflict, concurenţă şi 
colaborare –, fiecare dintre acestea având un 
anumit rol în supravieţuire şi în cadrul 
aşa-numitului proces de evoluţie a omului sau a 
celorlalte animale. Astfel, spre exemplu, există 
conflict între haitele din aceeaşi specie sau între 
membrii speciilor diferite, dar întâlnim concurenţă 
în materia reproducerii şi observăm că există cola-
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borare pentru obţinerea hranei sau în cadrul unor 
confruntări în interiorul ori în afara speciilor. 

Dacă restrângem discuţia noastră exclusiv la 
raporturile interumane, în cadrul acestora se 
regăsesc toate cele trei categorii de raporturi 
sociale – conflict, concurenţă şi cooperare. 
Bunăoară, auzim de multe ori spunându-se că X 
este rivalul lui Y, că Z este mai bun sau mai 
inteligent decât Q, că M şi N formează o echipă 
sudată etc. 

Dintr-o altă perspectivă, acelaşi individ poate 
să se găsească simultan, dar cu subiecţi diferiţi, 
în toate cele trei categorii de relaţii – conflict, 
concurenţă şi colaborare. Plecând de la ideea că 
relaţiile conflictuale nu sunt de dorit şi trebuie 
evitate, dacă avem în vedere celelalte două tipuri 
de relaţii interumane, apare ca justificată între-
barea: Care dintre cele două tipuri de raporturi 
sociale – concurenţă sau colaborare – este mai 
benefic pentru oameni? 

Fiecare dintre cele două categorii – competiţia 
şi conlucrarea – are atât aspecte pozitive, cât şi 
aspecte negative, deoarece, uneori, prima este 
preferabilă, în timp ce, alteori, cea de-a doua este 
mai avantajoasă. Spre exemplu, în principiu, 
concurenţa are efecte benigne în sport, economie 
sau politică, întrucât cei mai buni culeg laurii 
victoriei şi, în acelaşi timp, concurenţa între com-
petitori ridică nivelul calitativ al tuturor partici-
panţilor care se află la linia de start pentru a 
câştiga trofeele puse în joc. Privite lucrurile într-o 
asemenea manieră, am putea spune că, într-un 
fel sau altul, toţi protagoniştii au de câştigat. 
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Astfel, se creează premisele necesare ca, dintre 
participanţi, să ajungă în vârful ierarhiei cei mai 
merituoşi, cei mai buni, cei mai competenţi etc., 
iar cei rămaşi în afara podiumului, pe lângă 
amarul înfrângerii, să aibă cel puţin mulţumirea 
că prin pregătirea ce a precedat competiţia au 
progresat din punct de vedere calitativ şi că la 
următoarele competiţii, dacă vor persevera şi îşi 
vor spori calităţile, au şanse superioare la obţi-
nerea unui loc pe podium. 

Însă realitatea ne demonstrează că, în unele 
cazuri, primele locuri nu sunt obţinute de cei mai 
buni, fie pentru că la întrecere nu participă întot-
deauna cei mai buni, fie pentru că jocul este 
distorsionat de diverşi factori. De pildă, dacă în 
cadrul alegerilor cei care candidează nu sunt 
dintre cei mai buni ori dacă alegerile sunt trucate. 

Lucrurile pot sta la fel ca în politică şi în 
celelalte domenii, astfel că se ridică problema cum 
pot fi aduşi pe terenul de concurs politic, economic, 
sportiv etc. cei mai merituoşi competitori şi cum 
poate fi evitată fraudarea regulilor competiţiei. 
Răspunsul rezonabil este acela că reuşita unei 
activităţi şi succesul sunt dependente esenţial-
mente nu numai de protagoniştii întrecerii, ci şi 
de, sau mai ales, implicarea celor care nu parti-
cipă la această activitate, care este necesar să 
coopereze pentru asigurarea corectitudinii compe-
tiţiei. Cu alte cuvinte, cele două categorii de rapor-
turi sociale – concurenţa şi conlucrarea – au roluri 
sociale importante şi, totodată, complementare. 

În cadrul jocurilor sportive de echipe, cum 
sunt, spre exemplu, fotbalul, handbalul sau voleiul, 
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al scrutinelor sau al companiilor, competiţia se 
manifestă în raport cu echipa adversă, partidele 
oponente sau organizaţiile economice concurente, 
iar colaborarea trebuie să se evidenţieze în cadrul 
propriei echipe, propriului partid sau propriei 
companii.  

În astfel de competiţii, câştigă echipa cu cei 
mai pregătiţi membri şi cu cea mai bună organi-
zare, în care toţi membrii conlucrează în folosul 
comun.  

Concluzia celor de mai sus este că diferendele 
pendinte trebuie stinse, iar stările potenţial con-
flictuale trebuie evitate, concurenţa trebuie stimu-
lată şi dublată de un cadru de reguli care să-i 
asigure corectitudinea, iar colaborarea trebuie 
încurajată în cadrul echipelor sociale, fiind esen-
ţială pentru menţinerea şi creşterea bunăstării 
noastre.  

 

2. De la senina armonie la neliniştitul 
haos 

Motto: Sunt candelă aprinsă 
sub bolţile divine, în haos spânzur, 
dar atârn de Tine (Nichifor Crainic)1. 

 

Într-o dimineaţă, în timp ce se afla în con-
cediu cu soţia şi cei doi copii, George primeşte un 
e-mail de la compania unde era angajat, pe care 
                                                            

1 Nichifor Crainic (1889-1972) a fost un teolog, scriitor, 
poet, ziarist, politician, editor, filosof român, cu orientări de 
extremă dreaptă. 
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imediat a început să-l citească. În timp ce avansa 
în conţinutul mesajului pe care-l citea pe neră-
suflate, faţa i se schimba, devenind albă şi 
aproape instantaneu roşie, iar apoi a început să-l 
doară capul. Aceste transformări de natură 
psiho-fizică au fost determinate de conţinutul 
mesajului expediat de către angajatorul său, 
compania pentru care lucra de mulţi ani. Mesajul 
avea ca obiect comunicarea deciziei de concediere, 
ca urmare a reorganizării companiei, care, potrivit 
celor stipulate în cuprinsul acesteia, intra în 
vigoare la expirarea unui termen de 30 de zile de 
la încetarea concediului său. George lucra de 
aproximativ 20 de ani la această companie şi, 
până la acest eveniment, nu a avut nicio problemă 
serioasă referitor la stabilitatea locului său de 
muncă. Nu numai că George a fost ferit de astfel 
de situaţii, dar acesta a urcat treptat pe scara 
profesională, ajungând la nivelul de director de 
marketing. De câţiva ani, totul îi mergea normal 
lui George, pe toate planurile – profesional, social 
şi familial –, viaţa lui putând fi considerată una 
dezirabilă, întrucât era ordonată şi relativ previ-
zibilă. Fiecare membru al familiei sale îşi cunoştea 
programul zilnic, săptămânal şi chiar lunar. 
George şi familia sa aveau o vacanţă de vară, de 
30 de zile, în luna august a fiecărui an. În foarte 
puţine cuvinte, putem spune că era vorba despre 
o familie organizată şi armonioasă. Însă, din ziua 
e-mailului privind concedierea lui George, organi-
zarea şi, în special, armonia din familia acestuia 
s-au stricat, întrucât a doua zi s-au întors toţi 
acasă, întrerupându-şi concediul, deoarece, 
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nemaiputându-se baza pe veniturile obţinute de 
George, era absolut necesară o reconfigurare a 
cheltuielilor, cel puţin până la momentul găsirii 
unei noi slujbe de către acesta. Din păcate, la 
întoarcerea din concediu, confirmându-se butada 
că necazurile se ţin lanţ, familia lui George a fost 
implicată într-un eveniment rutier, în urma căruia 
toţi cei patru membri au suferit diverse vătămări 
corporale. Şi, de parcă nu era deja destul ce s-a 
întâmplat, din nefericire, în timp ce era spita-
lizată, fiind victima unei erori medicale, soţia lui 
George a murit în spital. Şi aşa a apărut dezor-
dinea sau haosul în familia acestuia.  

Această poveste are aptitudinea de a fi grăi-
toare în ceea ce priveşte modalitatea în care poate 
apărea şi în care se poate manifesta haosul în 
viaţa noastră.  

Viaţa omului este o alternanţă între două stări 
extreme, respectiv între haos şi armonie, cu mai 
multe stadii intermediare. Prin haos (dezordine), 
în sensul figurat utilizat mai sus, vom înţelege o 
stare de dezordine mare, lipsă de organizare sau 
lipsă de orânduială1.  

Termenul armonie (ordine) este polisemantic, 
dar aici va fi luat în considerare numai în accepţi-
unea antonimică haosului, adică starea de organi-
zare sau de ordine ori, cu alte cuvinte, succe-

                                                            
1 În sensul propriu, haosul este starea primitivă de neor-

ganizare în care, după cum se presupune, s-ar fi aflat materia 
înainte de apariţia universului cunoscut de om. În contextul 
acestui subiect, am în vedere a doua semnificaţie a haosului, 
respectiv de stare de dezordine. 


