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Cu toate că această carte poate fi citită independent, trebuie 
spus că este o continuare a seriei Incerto*, care e o combinație 
de a) discuții practice, b) povestiri filozofice și c) comentarii 
științifice și analitice privind problemele aleatoriului și felul 
în care ar trebui să trăim, să mâncăm, să dormim, să ne cer-
tăm, să ne luptăm, să ne împrietenim, să muncim, să ne dis-
trăm și să luăm decizii atunci când ne aflăm sub imperiul 
incertitudinii. Chiar dacă este accesibilă unei categorii largi 
de cititori, nu te amăgi, Incerto este o colecție de eseuri cât 
se poate de serioase, și nicidecum popularizarea unor terțe 
lucrări redactate într-un stil academic plictisitor (lăsând 
deoparte ghidul tehnic al colecției).

Când pielea ta e în joc abordează în mod unitar patru 
subiecte: a) incertitudinea și fiabilitatea cunoașterii (atât 
a celei practice, cât și a celei științifice, presupunând că ar 
fi diferite) sau, într-un limbaj mai puțin politicos, detec-
tarea tâmpeniilor, b) simetria din activitățile oamenilor, 
adică dreptatea, corectitudinea, răspunderea și reciprocita-
tea, c)  împărtășirea de informații în cadrul tranzacțiilor și 
d) raționalitatea sistemelor complexe și a lumii reale. Faptul 
că aceste patru elemente nu pot fi separate este evident 
atunci când… ne punem pielea în joc.**

* Serie de cărți inițiată de Nassim Nicholas Taleb, din care mai fac 
parte volumele: Fooled by Randomness (în curs de apariție la Curtea 
Veche Publishing), Lebăda Neagră (Curtea Veche Publishing, 2008, 
2009, 2010, 2018), Patul lui Procust (Curtea Veche Publishing, 2011) și 
Antifragil (Curtea Veche Publishing, 2014). (N. red.)

** Pentru a înțelege de ce etica, obligațiile morale și abilitățile practice sau 
teoretice nu pot fi despărțite cu ușurință în viața reală, imaginează-ți 
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Nu doar corectitudinea, eficiența comercială și mana-
gementul riscului sunt motivele pentru care trebuie să ne 
punem pielea în joc: e nevoie să facem acest lucru pentru a 
înțelege lumea.

În primul rând, este vorba despre identificarea și filtra-
rea tâmpeniilor; mai exact, trebuie să facem diferența dintre 
teorie și practică, dintre priceperea superficială și cea auten-
tică, dintre chestiunile academice (în sensul negativ al sin-
tagmei) și lumea reală. Ca să emit o cugetare în stilul lui Yogi 
Berra, în mediul academic nu există nicio diferență între mediul 
academic și lumea reală; în lumea reală, există.*

În al doilea rând, vorbim despre deformările pe care 
le presupun, în viață, simetria și reciprocitatea: dacă obții 
recompensele, trebuie să îți revină și o parte dintre riscuri, 
să nu-i lași pe alții să plătească pentru greșelile tale. Când îi 
expui pe alții unor riscuri și aceștia au de suferit, este nece-
sar să plătești un anumit preț. După cum ar trebui să-i tra-
tăm pe ceilalți exact în felul în care am vrea să fim tratați noi 
înșine, avem și datoria de a împărți răspunderea diverselor 
evenimente care au loc, astfel încât să nu existe incorectitu-
dine și nedreptate.

următoarea situație. Când îi spui unui om a cărui funcție implică o 
anumită răspundere, de exemplu contabilului tău, „am încredere 
în tine“, ceea ce vrei să îi transmiți este că 1) ai încredere în etica sa 
(nu va deturna fonduri către conturi din Panama), 2) ai încredere în 
precizia sa de contabil sau 3) ambele? Ideea principală a cărții de față 
este aceea că, în lumea reală, etica este greu de separat de cunoștințe 
și de competență. (N. a.)

* Yogi Berra (1925–2015) a fost un jucător și antrenor american de 
baseball, recunoscut pentru comentariile sale savuroase, aforisme 
aparent tautologice sau paradoxale, dar adesea pline de umor și 
înțelepciune. (N. trad.)
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Dacă emiți o opinie și cineva îi dă curs, ai obligația 
morală de a suporta eventualele consecințe ale acesteia. În 
cazul în care exprimi puncte de vedere economice:

Nu-mi spune ce „crezi“, spune-mi doar ce ai în portofoliu.

În al treilea rând, cartea abordează subiectul volumului 
de informații care ar trebui împărtășite efectiv cu alții: de 
exemplu, ce (nu) ar trebui să-ți spună vânzătorul de mașini 
second-hand despre vehiculul pe care intenționezi să-ți 
cheltuiești o mare parte din economii.

În al patrulea rând, vom discuta despre raționalitate și 
despre testul timpului. În lumea reală, raționalitatea nu se 
referă la ceea ce i se pare logic unui ziarist de la The New 
Yorker sau unui psiholog care folosește modele de ordinul 
întâi naive, ci la ceva mult mai profund, de natură statistică, 
legat de propria noastră supraviețuire.

Nu confunda punerea pielii în joc, în sensul definit și 
folosit în cartea de față, cu o simplă problemă de stimulare, 
cu principiul potrivit căruia ne revin o parte dintre benefi-
cii (așa cum este înțeleasă expresia, de obicei, în domeniul 
financiar). Nu. Se referă la simetrie, mai degrabă la daunele 
care ne revin, la plata unor penalizări în cazul în care se 
întâmplă ceva rău. Exact aceeași idee unifică noțiuni precum 
stimulentele, cumpărarea de mașini second-hand, etica, teo-
ria contractului, învățarea (în viața reală/în mediul acade-
mic), imperativul categoric al lui Kant, puterea autorităților 
locale, știința riscului, contactul intelectualilor cu realitatea, 
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responsabilitatea birocraților, dreptatea socială probabilis-
tică, teoria opțiunilor, comportamentul integru, vânzătorii 
de gogoși, teologia… și mă opresc aici, deocamdată.

Aspectele mai puțin evidente 
ale deciziei de a‑ți pune pielea în joc
Un titlu mai potrivit (dar mai ciudat) pentru această carte 
ar fi fost Aspectele mai puțin evidente ale deciziei de a-ți pune 
pielea în joc: asimetriile ascunse și consecințele lor. Pentru că 
nu-mi place deloc să citesc lucrări care îmi prezintă lucruri 
deja cunoscute de toată lumea. Îmi place să fiu surprins. Așa-
dar, în spiritul reciprocității pe care o implică decizia de a ne 
pune pielea în joc, nu vreau să-mi călăuzesc cititorii într-o 
călătorie previzibilă, plictisitoare, ca prelegerile profesorilor 
universitari, ci în acel gen de aventură de care aș vrea să mă 
bucur la rândul meu.

În consecință, cartea este organizată după cum urmează. 
Cititorului îi vor fi de ajuns aproximativ 60 de pagini pentru 
a înțelege importanța, prevalența și ubicuitatea simetriei, 
sub cele mai multe dintre aspectele sale. Însă niciodată nu 
trebuie să explicăm cu prea multe detalii de ce este impor-
tant un lucru important: principiile își pierd din valoare 
când sunt justificate la nesfârșit.

Traseul antiplictiseală presupune concentrarea asupra 
celui de-al doilea pas: implicațiile surprinzătoare – acele 
asimetrii ascunse, care nu ne vin în minte imediat –, pre-
cum și consecințele mai puțin evidente, dintre care unele 
sunt destul de supărătoare, iar multe sunt neașteptat de 
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utile. Înțelegând cum funcționează asimetriile, vom putea 
rezolva și marile enigme care stau la baza matricei complexe 
a realității.

De exemplu:
Cum se face că minorități a căror intoleranță atinge 

cote maxime conduc lumea și ne impun propriile preferințe? 
Cum îi distruge universalismul chiar pe cei pe care ar trebui 
să-i ajute? Cum se face că avem mai mulți sclavi astăzi decât 
pe vremea romanilor? De ce medicii n-ar trebui să arate ca 
niște medici? De ce teologii creștini tot insistă să-i atribuie 
lui Iisus Hristos o natură umană, neapărat distinctă de cea 
divină? Cum ne bulversează istoricii, relatând despre război, 
și nu despre pace? De ce semnalele ieftine (cu care nu avem 
ce risca) nu își ating scopul nici în economie, nici în mediile 
religioase? De ce candidații cu evidente defecte de caracter ai 
partidelor politice par mai autentici decât birocrații cu reco-
mandări impecabile? Ce ne face să-l venerăm pe Hannibal? 
De ce dau faliment companiile în clipa în care au manageri 
profesioniști, care își doresc să facă bine? De ce este păgâ-
nismul răspândit mai uniform la nivelul întregii populații? 
Cum ar trebui gestionate afacerile externe? De ce nu trebuie 
să dai niciodată bani organizațiilor de caritate decât dacă au 
un mod de operare extrem de distributiv (uberizat, cum se 
spune în jargonul modern)? Cum se explică diferența dintre 
răspândirea genelor și cea a limbilor vorbite? De ce contează 
dimensiunea comunităților (o comunitate de pescari trece 
de la cooperare la conflict în momentul în care i se modifică 
fie și foarte puțin dimensiunile, adică numărul persoanelor 
implicate)? De ce economia comportamentală nu are nimic 
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de-a face cu studiul comportamentului oamenilor, iar piețele 
au prea puțin de-a face cu predilecțiile participanților? Cum 
ajunge raționalitatea să însemne numai și numai supravie-
țuire? Care este logica fundamentală a asumării riscurilor?

Cu toate acestea, din punctul de vedere al autorului căr-
ții de față, ideea de a-ți pune pielea în joc se referă, în prin-
cipal, la dreptate, onoare și sacrificiu, lucruri vitale pentru 
oameni.

Punându-ne pielea la bătaie cu regularitate, reducem 
efectele unor deosebiri care s-au dezvoltat odată cu civiliza-
ția: contrastele dintre fapte și vorbe goale (volbe), consecință 
și intenție, practică și teorie, onoare și reputație, pricepere și 
șarlatanie, concret și abstract, etic și legal, autentic și super-
ficial, comerciant și birocrat, antreprenor și director execu-
tiv, putere și epatare, iubire și interes, Coventry și Bruxelles, 
Omaha și Washington, D.C., oameni și economiști, autori și 
editori, erudiți și academicieni, democrație și conducere, ști-
ință și scientism, politică și politicieni, iubire și bani, spirit 
și literă, Cato cel Bătrân și Barack Obama, calitate și publi-
citate, angajament și gesticulație și, o deosebire esențială, 
dintre colectiv și individual.

Mai întâi, vom face câteva conexiuni între conceptele 
enumerate mai sus, cu ajutorul a două tablouri, doar ca să 
îți creezi o primă impresie despre felul în care această idee 
transcende categoriile.




