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Libertarianismul metafizic și cauzalitatea acțiunilor libere: 

O critică adusă lui Mark Balaguer 

Bogdan-Andrei Dumitrescu 

1. Introducere 

 Libertarienii metafizici1 sunt aceia care susțin existența liberului arbitru și neagă 

compatibilitatea acestuia cu determinismul. Libertarianismul este astfel, o poziție 

incompatibilistă. În cadrul dezbaterii problemei dintre libertate și determinism2, Mark Balaguer 

se plasează de partea libertarianismului și susține o formulare naturalistă a liberului arbitru care 

nu prespune vreun dualism al substanțelor sau ireductibilitatea  la un tip de cauzalitate agențială.  

 Cu certitudine, nu dorește ca formularea sa să se bazeze pe entități non-fizice precum 

suflete sau pe existența unui sine non-material. Însă, ceea ce voi argumenta este că formularea sa 

nu poate scăpa problemei ireductibilității agenților, deoarece formularea este o formă a teoriei 

agentului cauzal (agent causation theory).  

 După Balaguer, pentru ca o acțiune să fie liberă trebuie ca aceasta să satisfacă două 

condiții de bază: (i) să fie nedeterminată și (ii) să fie non-aleatorie în mod corespunzător. 

(Balaguer, 2004, 2009) Prima facie, formularea lui nu presupune nici o entitate non-fizică sau 

vreun tip special de cauzalitate. El se rezumă la cauzalitatea simplă între evenimente când își 

apără teoria. Însă, după cum voi argumenta, această formulare este o teorie a agentului cauzal, iar 

o astfel de teorie presupune că (1) pentru ca o acțiune să fie liberă, sursa ei trebuie să fie agentul; 

(2) agentul este o cauză necauzată și (3) relațiile cauzale nu sunt doar între evenimente. (Clarke, 

1993) 

 În a doua secțiune voi expune formularea și teoria lui Balaguer cu privire la libertatea 

acțiunilor. În a treia secțiune voi compara perspectiva libertariană cu teoriile agentului cauzal 

                                                           
1 Folosesc aici termenul ”metafizic” pentru ca libertarianismul la care mă refer să nu fie confundat cu doctrina 
politică cu același nume. 
2 Voi înțelege determinismul ca fiind teza conform căreia trecutul actual în conjuncție cu legile naturii implică un 
singur viitor posibil. 
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găsite în lucrările lui Randolph Clark și Timothy O'Connor, iar în ultima secțiune voi arăta că 

formularea lui Balaguer nu se poate lipsi de entități ireductibile. 

2. Libertarianismul lui Mark Balaguer 

 În articolul ”A Coherent, Naturalistic and Plausible Formulation of Libertarian Free 

Will” (2004), Balaguer apără o variantă a libertarianismului în care libertatea de acțiune este 

definită că fiind abilitatea de a lua decizii care să fie în același timp și nedeterminate și non-

aleatorii în mod corespunzător. O decizie este non-aleatorie în mod corespunzător dacă este 

făcută și controlată de persoana respectivă. (Balaguer, 2004, pp. 379) 

 Desigur, Balaguer este conștient de obiecția care poate fi adusă libertarianismului de 

acest tip. Se poate argumenta ușor că libertarianismul propus este incoerent. O acțiune nu poate 

fi nedeterminată și non-aleatorie în același timp, deoarece un eveniment nedeterminat este în 

mod necesar aleatoriu. Dacă un eveniment este nedeterminat, atunci este și necauzat, iar dacă 

este necauzat, atunci este și accidental. Dat fiind că ceea ce este accidental este și aleatoriu, se 

poate conchide că formularea lui Balaguer este incoerentă. (Balaguer, 2004, pp. 379) Mai mult 

decât atât, există o tendință comună de a accepta că indeterminismul nu poate fi un criteriu bun 

pentru liberul arbitru pentru că dacă trăim într-o lume indeterministă, atunci acțiunile noastre 

sunt în mod necesar aleatorii, iar față de ceea ce este aleatoriu nu putem fi responsabili moral. 

 Însă, Balaguer are în vedere un caz local de indeterminism. Pentru el, nu e nevoie ca toate 

acțiunile umane să fie libere pentru ca libertarianismul său să fie adevărat. (Balaguer, 2009,pp. 2) 

Este nevoie ca cel puțin deciziile noastre ”scindate”3 să fie libere. Se referă la cazurile în care 

suntem nevoiți să alegem între două sau mai multe opțiuni. Însă, în aceste cazuri avem temeiuri 

la fel de convingătoare în favoarea fiecărei opțiuni. Astfel, este logic posibil să alegem oricare 

din acele opțiuni. Probabilitatea fiecărei opțiuni de a fi aleasă ar trebui să fie egală cu 

probabilitățile celorlalte opțiuni de a fi alese. Indeterminismul este localizat la momentul alegerii, 

nu înaintea momentului alegerii. Astfel, în momentul alegerii, opțiunea care va fi aleasă este 

necauzată.  

                                                           
3 Balaguer folosește expresia ”torn decisions” și se referă la acele momente când avem de ales între două sau mai 
multe posibilități pentru care avem temeiuri la fel de bune sau convingătoare. Am tradus ”torn decisions” ca 
”decizii scindate”. 



3 
 

 Formularea libertarianismului lui Balaguer se bazează pe implicația următoare: Dacă 

deciziile scindate (torn) sunt nedeterminate (în momentul alegerii), atunci acestea sunt non-

aleatorii în mod corespunzător. Astfel, indeterminismul ne dă în acest caz control asupra 

acțiunilor. Dacă deciziile noastre scindate sunt determinate, nu am putea spune că le controlăm. 

Bineînțeles, un susținător al determinismului ar afirma aceasta, dar Balaguer nu consideră că 

avem temeiuri suficiente pentru a lua teza tare a determinismului în serios.(Balaguer, 2009,pp. 1) 

 Agentul alege fără a fi determinat cauzal de evenimente externe. Să ne imaginăm cazul în 

care S este un individ care are de ales într-un moment important al vieții sale între două oferte de 

muncă, A și B. Ambele oferte îi sunt avantajoase. Ne putem imagina că ambele îi oferă salarii 

similare, la ambele locuri de muncă se poate ajunge ușor, ambele i-au fost recomandate de 

prieteni în care are încredere și așa mai departe. Presupunem că S a aplicat la ambele job-uri și 

ambele l-au invitat la interviuri. S a participat la cele două interviuri și ambele companii l-au 

acceptat. S nu le alege pe amândouă și are loc un moment în care trebuie să hotărască între A și 

B. Conform lui Balaguer, în momentul alegerii, ambele opțiuni au acceași probabilitate de a fi 

alese. Astfel, există acel indeterminism local existent în momentul alegerii.  

 Ceea ce este interesant este că Balaguer susține că această teorie a libertății este 

susceptibilă la verificări empirice. Aflarea adevărului tezei libertariene se reduce la întrebarea 

empirică dacă deciziile noastre scindate sunt într-adevăr nedeterminate la momentul alegerii. 

(Balaguer, 2004, pp. 381) 

 Însă, după părerea mea, problema acestei formulări libertariene este faptul că Balaguer 

reduce cauzalitatea acțiunilor la o cauzalitate care are loc doar între evenimente. El consideră, pe 

bună dreptate, că deciziile/acțiunile noastre sunt evenimente fizice. Mai exact spus, ele sunt 

evenimente neurale. De asemenea, el asumă și o teorie materialistă conform căreia creierul și 

mintea sunt identice. Dar toate acestea nu ar reprezenta o problemă nici pentru susținătorul 

teoriei agentului cauzal. Formularea lui Balaguer este în acord cu teoria agentului cauzal, însă îi 

lipsește un element pe care teoria agentului cauzal o conține. Mă refer la ireductibilitatea 

agentului la evenimente. 
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3. Teoria cauzalității agenților 

Ce este teoria agentului cauzal? Este o idee incompatibilistă4 care are la bază două 

asumpții. Consideră că S acționează liber dacă (1) sursa acțiunii lui S este S și (2) acțiunea lui S 

nu este cauzată de nimic exterior lui S. Potrivit lui Roderick Chisholm, o acțiune trebuie să fie 

cauzată de către agent și nu de către orice eveniment. (Chisholm, 1966, pp. 29) 

 Însă, spre deosebire de Chisholm, autori precum Randolph Clarke nu neagă că acțiunile 

libere sunt cauzate și de evenimente anterioare. Acțiunile noastre pot avea multiple cauze, dar 

ceea ce este important este ca noi să fim originea acțiunii proprii. Pentru Clarke, libertatea 

agentului constă în a fi un determinant nedeterminat al propriei acțiuni. (Clarke, 1993, pp. 194) 

 Dar cum ar trebui să fie această cauzalitate a agentului? Timothy O'Connor spune că un 

susținător al teoriei ar trebui să adopte o perspectivă non-reducționistă a cauzalității. O explicație 

non-reducționistă a cauzării între evenimente ar presupune că obiectele posedă puteri cauzale. În 

mod similar, agentul ar trebui să posede o proprietate care să permită abilitatea de a face alegeri. 

În virtutea acestei proprietăți, agentul are și el puteri cauzale. (O'Connor, 1996, pp. 144-145) 

 Însă, mai important este cum vede Clarke relația cauzală dintre agent și acțiune. Pentru 

el, cauzalitatea dintre agent și acțiune este același tip de relație precum cauzalitatea între 

evenimente. Diferența între cele două constă la nivelul entităților relației (relata) și nu la tipul de 

relație. Agentul cauzează un eveniment, adică acțiunea sa. Agentul nu este un eveniment. Este o 

entitate ontologică diferită de evenimentele obișnuite. Ne-am încălca propriile intuiții cu privire 

la persoane dacă am considera agentul ca fiind același tip de entitate precum un eveniment. 

(Clarke, 1993, pp. 196-197) 

 Având în vedere acestea, cum putem afirma că formularea lui Balaguer este de fapt o 

teorie a agentului cauzal? Perspectiva lui Balaguer are multe in comun cu teoria agentului cauzal 

și nimic din ceea ce el afirmă despre teoria sa nu contrazice ceea ce ar spune un susținător al 

agentului cauzal. 5 Similaritățile sunt mari. Prima condiție a libertății unei acțiuni pentru 

                                                           
4 Există o excepție, însă. Ned Markosian (1999) este un susținător al teoriei agentului cauzal care formulează teoria 
într-un mod compatibilist, adică compatibil cu teza determinismului. 
5 Doar cu privire la ideea conform căreia indeterminismul nu oferă control ar putea un susținător al agentului 
cauzal să aibă rezerve. Balaguer menționează acest fapt în articolul din 2004. 
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Balaguer este ca aceasta să fie nedeterminată. Este nedeterminată în sensul că nu trebuie să fie 

cauzată de evenimente exterioare agentului. A doua condiție este ca acțiunea să fie non-aleatorie 

în mod corespunzător, adică autorul (sursa) ei trebuie să fie agentul. Agentul, de asemenea, 

trebuie să aibă control asupra ei. Reamintesc ca acest control este dat de indeterminismul la 

momentul alegerii in cazul lui Balaguer. Insă, ceea ce este relevant pentru secțiunea finală a 

acestei prezentări este faptul că formularea sa libertariană se reduce la cauzalitatea între 

evenimente doar. 

4. Ireductibilitatea agenților 

 Balaguer a menționat că cineva ca Randolph Clarke poate spune că indeterminismul la 

momentul alegerii nu este suficient pentru a ne da control asupra acțiunilor. Avem nevoie de 

teoria agentului cauzal pentru aceasta. Însă, Balaguer nu vede de ce ar fi nevoie de agentul 

cauzal, deoarece susține că din propria teorie rezultă oricum că agentul acționează fără a fi 

influențat cauzal de evenimente externe. (Balaguer, 2004, pp. 391) 

 Sunt de părere că formularea libertariană a lui Balaguer trebuie să asume că simpla 

cauzalitate între evenimente nu este suficientă pentru constitui o apărare capabilă a liberului 

arbitru. Trebuie să asume că evenimentele nu sunt singurele entități capabile de a intra în relații 

cauzale. Trebuie acceptat că agentul (care este diferit ontologic de un eveniment) poate să 

cauzeze evenimente. Altfel, dacă formularea libertariană va accepta doar relații cauzale între 

evenimente, atunci nu este clar cum ar putea scăpa problemei liberului arbitru cu principiul 

cauzalității universale: 

 Dacă toate evenimentele sunt cauzate de evenimente anterioare și acțiunile umane sunt 

evenimente, atunci și acțiunile umane sunt cauzate de evenimente anterioare. Prin urmare, 

acțiunile umane nu sunt libere.6 

 Indiferent de indeterminismul local la momentul alegerii, agentul nu poate cauza propria 

decizie dacă nu se acceptă în cadrul teoriei că există și alte entități în afară de evenimente care 

pot participa în relațiile cauzale.  

                                                           
6 Nu am adăugat aici asumpția că o acțiune liberă este una necauzată, deoarece conform teoriei agentului cauzal o 
acțiune trebuie să fie cauzată pentru a fi liberă. Însă, acțiunea trebuie cauzată de către un agent, nu doar de către 
un eveniment. 
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Balaguer se rezumă la cauzalitatea între evenimente, dar în același timp, asumă că în 

cadrul unei decizii scindate, la momentul alegerii agentul ia decizia. Însă, îl putem intreba în mod 

legitim pe Balaguer ”Cine cauzează acțiunea? Cine ia decizia?”, iar el va răspunde firesc că 

”Agentul cauzează acțiunea!”. Dar atunci ce este acest agent care are putere cauzală? Pentru 

Balaguer cauzalitatea agentului se reduce la cea între evenimente. Nu presupune entități diferite 

ontologic față de evenimente. Cauzalitatea lui Balaguer se reduce la evenimente, dar formularea 

sa se bazează pe existența acestei entități ireductibile la evenimente (agentul) care are putere 

cauzală. 

 În încheiere, formularea libertariană a lui Balaguer este de fapt o teorie a agentului cauzal 

incompletă. Aceasta asumă agenți ca entități ireductibile la evenimente, dar nu recunoaște 

posibilitatea ca alte entități în afară de evenimente să poată intra în relații cauzale, iar acest fapt îi 

creează probleme. 
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